NIEZALEŻNE PISMO W YBRZEŻA
ROK XLV NR 250 (i3o84)

RADA MINISTRÓW

Pamięć o tych, którzy odeszli

• Z niepokojem o rolnictwie

zadrżą .
w posadach?!
• Podział Min. Transpurtu, Żeglugi i Łączności
B1 października pod przewodnictwem premie
ra iADEUSZA MAZOWIECKIEGO, obradowała
Rada Ministrów.

RZYJĘTO
prcrekt
ustawy o przeciwdżia
laniu praktykom mo
nopolistycznym. Ma ona
zastąpić regulacje obowią
zujące w tym zakresie od
1987 roku. Uznano, że do
tychczasowe przepisy ■ nie
wyposażają organu anty
monopolowego w wystarcza
jące środki prawne pozwąłające skutecznie eliminować szkodliwe dla rynku
praktyki jednostek gospodarczych oraz przeciwdzialać procesom koncentracji
gospodarki,
Projekt przewiduje uiwo
rzenie • odrębnego, podporządkowanego bezpośrednio
Radzie Ministrów Central-;
nego Urzędu Antymonopolo
wego który będzie wniosko
wał do sądów gospodar
czych o stosowanie odpo
wiednich sankcji.
Organ antymonopolowy
bedzie mógł ingerować w
porozumienia, uzgodnienia
i umowy zmierzające do u*
zyskania monopolistycznej
pozycji na rynku w dro
dze zarówno nabywania udziałów lub akcji spółe :
aź majątKu podmiotów
gospodarczych, jak również
łączenia przez tę samą oso

Nowi

ministrowie
Prezydent Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej po
wołał z dniem 1 listopada
1989 r. Józefa Kozioł* i
Piotra Nowine-Konopkę pa
stanowiska ministrów sta
nu.
(PAP)

bę funkcji kierowniczych
w konkurujących ze sobą
podmiotach gospodarczych
Za bezwzględnie zakazane
praktyki
monopolistyczne
uznano nadużywanie
po
zycji dominującej na ryn
ku, polegające - na ograni
czaniu konkurencji, na
rzucaniu charakteru
sto
sunków gospodarczych part
nerom lub przypisywaniu
sobie roli wiodącej na określonych r^nkäch.
Generalnym zakazem objęto
wstrzymywanie
się
ze
sprzedażą w oczekiwaniu
na podwyżki cen oraz pórozumienia cenowe powodu
jące ograniczenie konkurencji.
Nastąpi uproszczenie oraz
faktyczne wzmocnienie in
strumentu polityki anty
monopolowej, jakim jest
podział jednostek gospodar
czych. Wystarczającymi i
niezbędnymi przesłankami,
dokonania podziału jedno
stki będzie fakt posiadania
przez nią pozycji dominu
jącej oraz ograniczenie kon
kurepcji łub warunków jej
powstawania. Projekt orzewiduje czasowe (do 31 grud
n;a jogą roku) upoważnieme dla prezesa Rady Mi
nistrów do wydawania na
wniosek prezesa Centralne
go Urzędu Antymonopolo
wego decyzji nakazującej
• Dokończenie no sfr- 2

Dzień zadumy i refleksji
j

AK co roku w
Święto Zmar
łych nreszkańcv Trójmiasta
zaDalili śwdecz
ki na wszyst
kich cmentarzach Gdańska
Soootu i Gdyni, by w ten
sposób uczcić pamięć swych
bliskich. Święto Zmarłych
iest okazia do zadumy i
refleksii nad Drzemiianiem
W dniu tym myśli kieruie
my ku bliskim, co iuż ode
szli Alejki cmentarzy usła
ne kolorowymi liśćmi, og
niki nagrobkowych zniczy
i świeczek w powietrzu unosza sie dvmv. cierDki za
Dach iesiennvch kwiatów
bochylond Dostacie nad mo
eiłami — to trsdycvinv
oeizaz
Dierwszeeo dnia
listobada.
Przychodziliśmy wczora’
tłumnie w mieisca wiecz
nego sDoczv-nku z naręcza
mi białych, złocistych i li1-'owych chrvzamem. zao?
laliśmy znicze — symbole
wieczne! oamieci.
Stojąc
lad mogiłami łacżi liśmv
sie z fyrni. którzy odbili
daiac świadectwo że wciąż
,sa żywi w naszych sercach.

pro
Po
JS-dniowym
dyżurze,
w c zorał
dokonano
wymiany
załóg na 9 lednostkach eols
kiego Ratownictwa Okrętowe
go. Drzez cały czas peln.acvch
nadzór w nasię naszego Wy
brzeża. Wvmiana obieła łącz
nie 60 osób.
Jednostki te to oieó 3-osobowycti: „Wi.irr” v Gól Ka< h
Zachodnich. ..Halny” we Wła
dvslawowie. „Monsun” w Łe
bie. „Zefir” w Darłowie oraz
, .Mistral”
wr Dziwnowie
i0o so bowy „Sztorm Ir stacjo,
nu je w
Świnoujściu.
Dwie
niedawno
pozyskane
©rzez
PRO
lednostki to 3-osobowa
„Bryza”, pełniącą stały dvżuT
na Zalewie Wiślanym 1 sios
trzana „Morna”
na Zalewie
Szczecińskim.
Najliczniejsza.
19-osobowa
zaiOge
posiada„Neotunła”.
Bazuje ona
w
Porcie Północnym w Gdańsku
— dla zabezpieczenia przeciw
rozlewowego.
Z braku chętnych do pracy
w PRO. cztery »orty nasVgo
Wybrzeża pozostają bez stałe
go zabezpieczenia ratownicze
go. Portami tum sa: Gdynia.
Hel. Us*-ka 1 Kołobrzeg.
Na
szczęście
w ostatnich
dniach w żadnym z tych oo*tów nie doszło do lakichś nie
bezpiecznych przypadków.
iwła)

W czas'e tego święta oamietaliśmy nie tvlko o nai
bliższych.
Składaliśmy
w.azank1
kwiatów na grobach bona
tarskich obrońców Wvbrze
• Dokończenie o str. 2

• Konflikt na Morzu Peringa
Fakt. iż w sklepach rybnych najczęściej można
kupić filety z mintaja, prawdopodobnie uchodzi uwagi klientów. Przede wszystkim dlatego, że wy
bór ryb jest skromny, są stosunkowo drogie i nie
zawsze udaje się je zdobyć. Tymczasem mintaj stał
sie ostatnio przedmiotem zainteresowania rządów
dwóch największych mocarstw, tudzież innych po
tęg gospodarczych

Wszystkie znaki na. niebie i wodzie wskazują, że
Stany Zjednoczone i Związek Radziecki dążą do wyelinuno wania flot nnycb

Kor*** domowej prenumeraty

WRACAMY li) TECZEK
D przyszłego roku poczta przestanie nam doręczać
do domów prasę. Na wsi oraz w miastach w których
nie ma placóweK kolportażu RSW, prenumerata do domów
zostaje całkowicie wstrzymana. Natomiast w pozostałych
miastach listonosze dostarczać będą gazety wyłączn.e osobom
niepełnosprawnym.
W związku z tym PP T.;T wprowadza dodatkowa opłaty
Za doręczenie W pierwszym kwartale przyszłego roku za
każdą dostarczoną gazetę trzeba będzie zapłacić 100 zł
opłaty te będą dokonywane
łącznie z prenumeratą,
na
kwartał z go’-y Wyjątek stanowią dzienniki, na które obo
wiązywać oędzie prenumerata miesięczna.
Za dzienniki wychodzące 6 razy w tygodniu opłata za
doręczenie wyniesie 7,7 tys. zł, wychodzące 5 razy w ty
godniu — 6.* tys. zł, za tygodnik’
1.3 ty«, zł. dwuty
godniki — 600 zł, miesięczniki — 300 zł i kwartalniki —
100 zł. W związku z' tymi zmianami przedłużony zostaje
okres składania zamówień — do 20 listopada hr.
Dla wszystkich
pozostałych
osób, FUPłK „Ruch” w
Gdańsku proponuje inne rozwązanie.
— We wszystkich większych miastach woj. elbląskiego
prenumeratę prowadzić będą delegatury RSW — powie-

• Dokończenie no str. 2

Spółka
Gdańsk-Brema

protest« Hoht

Wtorkową konferencję prasową, zorganizowaną
na zakończenie wizyty w Gdańsku polityków i biz
nesmenów z Bremy, rozpoczęło oświadczenie prze
wodniczącego delegacji — UWE BECKMEYERA, senatora ds. technologii i handlu zagraniczne
go Bremy,

Mintaj
tylko dla macarstw?
;>
' ’

państw z htwisk na Morzu
Beringa, gdzie nasi^ rybacy
dokonują około dwóch trze
cich ogólnych połowów rocznych.
Na Morzu Beringa kró
luje mintaj. Szacuje się,
że tzw. biomasa tej ryby
wynosi tam ok. 12 min
ton, co nie zagraża zasob
ności łowisk. Takiego zda
nia są naukowcy z Japo
nii. Korei Płd. i Polski,
państw najbardziej zain
teresowanych
połowami.
Kompetencje swych kole
gów podważaj badacze
a merykańscy i radzieccy.
Według nich — biorąc
pod uwagę również poło
wy rybaków kanadvjskich
i chińskich — znacznemu
uszczerbkowi ulegają sta
da podstawowe ze stief ry
backich obu mocarstw, któ
re • w połowie lat siedem
dziesiątych uległy znaczne•
mu rozszerzeniu, Pozostał
tylko stosunkowo wąski,
ogólnie dostepnv pas mo
rza zasobnego w mintaja.

Stwierdził on m.in., że
otwarty został nowy roz
dział w stosunkach bremensko-gdańskich. Za naj
ważniejsze os;ągnięcie wi
zyty uznał rozpoczęcie in
dywidualnych rozmów mie
dzy partnerami. — Razem
z panem wojewoda — po
wiedział — wyznajemy po
titykę czynów, a nie pus
tych słów. Tymi negocja
cjami rozpoczęliśmy kon
kretnie działania. Dzisiaj
oodpisujemy również doku

Fot, M. Zarzecki

Burzo wokó-f przedpłat na

sornoc body

Podobno fałszywy alarm
— Aż boję się podnosić słuchawkę miejskiego tele*
fonu — mówi sekretarka dyrektora Departamentu E.o
datku Obrolowego i Dotacji w Ministerstwie Finan
sów'. — Po publikacji wr „Gazecie Wyborczej”, w której
przedstawiono projekt zmian w7 zasadach sprzedaży
samochodów osobowych dzwoni mnóstwo ludzi i po
prostu mi wrymyśla od złodziei, bandytów, łobuzówGazeta napisała, że wszyscy, którzy nie wykupili je
szcze samochodów mają je nabywać po cenach de
talicznych obowiązujących w dniu kupna. To wyw7oła
ło lawinę telefonów i protestów.
wkładu
Oto informacje na temat waloryzowaniu
projektu zmian w sprzeda- wraz z odsetkami. Dla
zy samochodów osobowych, klientów Polmozbytu nowa
jaki udało się nam zdo forma sprzedaży i opłat za
być w Ministerstwie Finan samoChodv nie musi ozna
czać, że będą płacili za od
sów:
auta wielokrot
— Przygotowany został bierane
nie więcej. Rzecz — jak za
projekt, który rozpatrywa pewniono
nas — polegać
ny bedzie na początku li ma na innym obrocie pie
stopada przez Komitet Eko niędzmi, dokładaniu z in
nomiczny Rady Ministrów, nej kupki
budżetowych
poddany zostanie także uz pieniędzy. Dotychczas po
godnieniom międzyresorto
wym, opinię na jego temat
przekażą taKŻe związki za
wodowe i rzecznik praw obywatelskich. Projekt prze
widuje zmianę dotychcza
sowej zasady, że klient od
bierający w Polmozbycie
samochód
na przedpłaty
płacił za niego taką cenę,
jaka obowiązywała ostatnie
SZCZYT
go dnia roku, w którym
PRZED SZCZYTEM
samochód miał pierwotnie
George Bush w Waszyng
odebrać. Od i stycznia
tonie, a Eduard Szeward1990 roku — bo od tego
nadze w Moskwie poinfor
dnia obowiązywać maja no
mowali równolegle o kolej
we zasadv — należałoby
nym
radziecko-amerykańSKim spotkaniu na najwyż
płacić cene obowiązującą
szym szczeblu.
w , dniu odbioru samocho
du. Novum pclega na zre

ma

T

M9

wiem różnicę między ceną
detaliczną
samochodu, a
wpłatą klienta (wynosi to
w przypadku malucha kil
ka milionów złotych) po
krywano* z sum pochodzą
cych z ulg w podatku obro
towym, dochodowym, dy
widend należnych od Fa
bryki Samochodów Małoli
trażowych i Przedsiębior
stwa Polmozbvt.
W tej
chwili pieniędzy na dopła
ty z tych źródeł .jeszcze
wystarczy,
ale w przy
szłym roku zabrakłoby i
trzeba byłoby wprowadzić
dotację przedmiotową do
samochodów, A to jest nie
możliwe.
Ilu ludzi zawierzyło pań
stwowym firmom w 1981
roku. wpłaciło niemałe pie
<# Dokończenie no str. 2
Szczyt
Bush-Gorbaczow
odbędzie się w dniach 2- -3
grudnia
br.
przerrpennie
na okrętach radzieckim i
amerykańskim
na
Morzu
Śródziemnym. Bush powie
dział, że spotkanie to bę
dzie miało raczej niefor
malny charaktei
cho
dzi o możliwość lepszego
poznania się przed zs pla
nowanym na pierwszą po
łowę
przyszłego
roku w
USA właściwvm szczytem.

PAPIESKA MSZA
W dniu Wszystkich Swię
tych papież Jan Raweł II
zgodnie z tradycją odpra
wił mszę żałobną za zmar
łych na największym rzym
sk im cmentarzu Verano,

ment deklarujący intencje
założenia spółki Gdańsk —
Brema. Ta organizacja go?
oodarcza powinna być po
wołana do życia najpóźniej
do kuńua marca 1990 r.
8rema jest goto-wa przez
pierwsze 2—3 lata pokry
wać koszty funkcjonowa
nia nowego biur?
Na pytanie, jaka bedzie
wielkość kapitału początko
wego, senator Beckmeyer
odpowiedział, że nierealne
jest oczekiwanie, iż w cią
gu krótkiego czasu można
zarób1-ć olbrzymie pienią
dze. Chodzi natomiast o za
łożenie w Gdańsku poważ
nej budzącej zaufanie fu
my. Wszystko wymaga jed
nak czasu.
Wojewoda Jerzy Jędykie
wicz poinformował, że no
wą spółkę założy 12 przed
siebiorstw. Stronę polska
reprezentować będą: MCH
„Handlomor”. Hotele „Or
bis”. PBP „Orbis”, CHZ
,,Navimor”,
spółdzielnia
..Sarropomoc
Chłopska”
Bank Gdański; zachoduioniemiecką 6 firm z branży
handlowej, metalowej, mor
sklej oraz eonsultingu
• Dokończenie no str. 2

Kombinat

CENA 100

21

Polski dług

Zamrożone
• spłaty
A znak poparcia dla
rządu. kierowanego
przez
..Solidarność!’*
— zachodni wierzyć1 ele Pol
ski zgodzili się, że do cza
su zawarcia przez Warsza
wę porozumienia z Między
narodowym Funduszem Wa
lutowym w sprawie progra
mu dostosowawczego, nasz
kraj może
me
spłacać
swych długów wobec pań
fi
stwowych instytucji
nansowych Zachodu.
Na
instytucje te przypada dwie
trzecie zadłużenia polskie
go na Zacnodzie, oceniane
go na 39 miliardów dola
rów.
W tym roku Foiska jak
sie sądzi miała spłacić z
tytułu rat kapitałowych i
odsetek 3,6 miliarda dola
rów, ale praktycznie niczego
nie uiściła.
(PAP)

M

Dyplomatyczne

zbliżenie
CZORAJ w Republi

Korei przebywali
Wcewiceministrowie:

spraw zagranicznych Jan
Majewski, współpracy gos
podarczej z zagranicą Ja
nusz Kaczurba \ finansów
Janusz Sawicki. Delegacja
polska
została
przyjęta
przez prezydenta Rote Wu
i prem.era Kang Jung Hu
na.
Podpisano m. in. protokół
o nawiązaniu stosunków dy
plomatycznych między Pclssą Rzeczpospolitą Ludową
a Republiką Korei. (PAP)

O

W blasku teksaskiej
„złotej gwiazdy"
Sześć polskich przedsiębiorstw reprezentujących różne
sektory gospodarcze i gałęzie przemysłu otrzymało w Ma
drycie tzw. Międzynarodowe Złote Gwiazdy od firmy
promocyjnej Business Initiative Direct,ons z siedzibę w
Teksasie (USA).
Polski świat przemysłu po raz pierwszy skorzystał z oferty aby zahezyć ńektóre nasze firmy ao grona posia
daczy Międzynarodowej Złotej Gwiazdy, mającej cha
rakter promocyjno-reklamowy. Wśród polskich laureatów
BID znalazł się m. in. Kombinat Rolniczy „Drużno” pod
Elblągiem.
Wszeał on do grona firm uznanych przez
BID za wyróżniające się dzięki,swemu dorobkowi w
produkcji i eksporcie rzepaku „dwuzerowej" polskiej od
miany „Jantar” oraz bobiku. Kombinat ten, zajmujący się
też hodowlą trzody chlewnej zamierza rozszerzyć współpra
cę z zagranicznym kapitałem.
(PAP)

Spójnia nadal

GROfcĄ
Na ulicach stolicy Peru,
Limy pojawiły się plakaty
z
podobiznami
Michaiła
Gorbaczowa i Deng Xiaopinga, oskarżające obu po
lityków o zdradę prawdzi
wego socja’izmu Mao Zednuga i grożące im śmier
cią, 'Zostały one rozlepione
p-żez członków lpwack;ego
ugrupowania
„Świetlany
Szlak”,..

• Dokończenie no sfr. 2

Dz:eci gmq — dzieci się znajdują, ale...

• Dokończenie na str. 2

Gdzie jest Adaś?!

Coraz bardziej tajemnicze staje się zaginięcie tia minięciu jej 5-let,n;egO" sy
gdańskiej Oruni 4,5-letniego Adasia. Sprawdzanie na. Grzegorz jeszcze po po
na bieżąco każdego śladu i sygnału — jak dotych łudniu był widoczny pod
czas — nie przynosi radnego rezultatu. Jakby ma czas zabawy na podwórku
przy ul Chłodnej w Gaań
lec zapadł się pod ziemię.
sku.
W-miniony wtorek doko- a Wschodnią na Oruni. UI tym razem do akcji
nano ponownego, bardzo czestniczyło. w n m 9 pojaz
szczegółowego
przeszuka- dow terenowych
oraz un.
ok. ■włączono i kompanię OP
IfJLlł U1UA«
Mnk-jonanuszy
z
nia kilkuhektarowego tere^sto osób z wojewódzkiego oraz
. operacyjno-sledczt i
nu między ul. Niegowską Oddziału Prewencji MO w grupy
Gdańsku. Zaglądano we MUSW; łączrie kilkadzie
siąt o*ób Już o godz. 1.30
wszystkie zakamarki, prze w
jednym - z
miesz
pusty wodne, kanały melio
kań
przy
ul.
Łąkowej
zna
W Dzierzgoniu sensacja
racyjne. *» Trzygodzi ona a- leziono śpiącego na tapcza
kcja i tym razem nie po nie
chłopca. Było to miesz
zwoliła trafić choćby na
z happy endem
domniemany* «*. »i*»*cia chłopca.
wniesiono wniosek do kole
JaK informuje kpt. Aloj
zy Sniowski z I Kom sana • Dokończeni« no sfr. 2
tu MO w Oruni, nadal bez
E wtorek naczelnik miasta i gminy Dzieizgoń
uśtannie prowadzone będą
— Henryk Borkowski poinlormował naszą re
poszukiwania. Sprawdzane
dakcję o znalezieniu na tererr.e miasta Dzierz
są- osoby podejrzane o czy
gonia dużej ilości pocisków moździerzowych i arty
ny nierządne. Ostrzeżono
leryjskich z okresu II woiny światowej.
również punkty graniczne
Sprawa ta została ujawniona przypadkowo przez
przed ewentualną próbą
właściciela ogródka warzywnego, który podczas ońki
przemycenia
zaginionego
wydobył jeden pocisk. Natychmiast powiadomiono
Adasia.
o tym fakcie jednostkę saperów. Teren został ozna
kowany, saperzy przystąpili do prac. Wydobyto około
Przypadek ten, tak absor
200 pocisków; jak stwierdzili
fachowcy, niektóre
bujący społeczeństwo Wy
brzeża gdańskiego — jak
z nich znajdowały się w bardzo dobrym stanie. To
Dziś na Wyorzeżu nie liczmy na słońce. Zachmurzenie
się okazuje — nie jest od
niecodzienne zdarzenie, które na szczęście skończyło
osobniony. W poniedziałek umiarkowane, okresami duTe i słaDy deszcz. Rano lokalna
się bez żadnych tragicznych konsekwencji, wywołało
ok. godz. 23 do II Komisa mgła. Temp. rano 6—8 st, C, w ciągu dnia około 10 st. C.
w mieście nie lada sensację.
Tłumy gapiów trzeba
było Usuwać niemal siłą. Naczelnik Dzierzgonia zwró
riatu MO przy ul. Piwnej
cił się do wojska z prośbą o dokładne spenetrowanie
w Gdańsku zgłosiła się ko Wiatr południiwo-zachidni słaby, okresami umiarkowany.
bieta powiadamiając o za-‘
przyległego terenu.
(kp)

na europejskim
szlaku
Wczoraj koszykaiki gdań
skiej Suójni
zwyciężyły
Sampo Basket Lahti 71-62
(43:29) i tym samym avean
sowały do trzeciej rundy
Pucharu Ronchetti. Będzie

my więc mieli jeszcze okazją zobaczyć w Gdańsku
przynajmniej trzy spotka
nia międzynarodowe, gdyż
dalsza część tych rozgry• Dokończenie na str. 2
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CZYWISCIE ja
dą te najpiękSfl ■ niejsze, które
mają
szansę
podbić
świat
uroda, wdzię
kiem i elegancją.
Biuro
Missland, delegowało wiec
laureatkę wyborów
Miss
Polonia ’88 Anetę Kręglicką do
Hongkongu, na
wybory Miss Świata
22
bm. Na razie gdańszezanka
bawi na zgrupowaniu wraz
z 84 konkurentkami i przy
gotowuje lię do konkursu.
Telefonując do kraju mó
wiła że tęskni i że... jest
bardzo pięknie.
Obsiana deszczem na
gród podczas sopockiego fi
nah; Agnieszka Angelo —
I wicemiss Polonia udaje
?ię na bardzo prestiżowe
wvbory Miss Europa w Ka
tami na Sycylii, a że se
zon na konkursy pięknoś
ci' v pełni — na wybory
Miss Mężatek do Salzbur
ga w RFN wyrusza 22-Ietnia fotomcaelka z Warsza
wy Ewa Grabarczyk.
Tymczasem w kraju trwa

*

ją przygotowania do wybo
rów najpiękniejszej
Pol
ki roku 1990. Odbyły się
już eliminacje do konkur
su Miss Mazowsza, a w

Wyorzeża. Ponieważ zain
teresowanie nimi jest duże
(rozeszła się fama o atrak
cyjnych nagrodach) wy
znaczono nawet dwa erm,
ny spotkań uczestniczek eli
minacji.
W sprawie szczegółowych
informacji powinny się
one kontaktować z BART
w Sopocie, tel. 51-44-43 i
51-72-54.
Przypomnijmy, że w wy
borach mogą uczestniczyć
obywatelki naszego kraju,
bezdzietne panny, Uczące
18—24 lata.
Zgłaszają się również
sponsorzy konkursu, zain
teresowani reklamą, wie
dzą, że największą ozdo
bą każdego przedsięwzięcia
gospodarczego są piękne
dziewczęta. Wszyscy zaś
spotkają się w soboię 20
stycznia podczas finału
Miss Wybrzeża. Część ofi
cjalna i artystyczna przy-,
gotowywana jest w Teatrze
Gdańsku organizowane są Muzy 'znym, a połączony z
przez partnera Misslandu nimi Wielki Bal — w sa
— Bałtycką Agencję Ar lach hotelu „Gdynia”
tystyczną —- wybory Miss
A.

SEZON NA KONKURSY PIĘKNOŚCI!

a

DZIENNIK

Przyjazd E. Krenza
Do Warszawy i Jedno
dniową •wizytą roboczą przy
bywał dziś Egon Kr«nz

— przewodniczący Rady
i*aAstwa Niemieckiej Re
publiki
Demokratycznej,
lekretar* generalny Nie
mieckiej
Socjalistycznej
Partii Jedności.
Przewiduje się rozmowy
z prezydentem — Wojcie
chem Jaruzelskim, preze
som Rady Mimijirów —
Tadeuszem

Mazowieckim,

I sekretarzem KC PZPR —
Mieczysławem
skim

F. Rakow-

Prokuratura o zawłaszczaniu
majtku narodowego
Rzecznik prasowy Prokuratu
ry Generalnej przekaz«! PAP
komunikat w którym czvt«my
m.in:
W Ł„dazku x in farmacja nu
wskazrującymi na sprzeczne x
prawem praktyki przelmowaiJa składników majatku naro
dowero przez osoby fizyczne,
w tym niektórych pracowni
ków adm,n.stracJJ państwowej
spółdzielczości
i organizacji
społecznych, a takie nieprawidłowośc.amł w funkcjo.iowa
niu spółek z udziałem przed
siębiorstw państwowych orga
na prokuratury podejmują od
powiednie kontroie.

Ostatnio przeprowadziły Je
mdn. prokuratury wojewódz
kie: — w Cheimia, Gorzowie,
1 w Gdańsku (złożono tam 23
i kargi do
NSA na
podjęte
i naruszeniem prawa decyzje
w anrawie sprzeoeiy działek
państwowych).
Przywracany .Jest ta drugą
stan zgodny z ufawem i po
czuciem sprawiedliwość^ spo
łecznej.
Prokurator
keneraluy PRL,
doceniając społeczna
donios
łość tych działań, zlecił na
tychmiastowe podjecie kontro
U. na tar «.ii* całego kraju.
(PAP)

Dzień zadumy i refleksji
Dokończenia ze sf. 1

ża w 1939 roku. których
prochy spoczywają na cmen
tarzaćh gdyńskiego Oksy
wia. Obłuża i Wrccmina
oraz na Cmentarzu Goroń
ców Wybrzeża w Redłowie. Pamiętaliśmy o ofut
raoh bestialstwa hltlerow co w, które pochowane zos
tały na gdańskimi Łaście.
Zn,-cze zapłonęły także w
miejscu szczególnie blis
kim mieszkańcom Troimia
eta — na Westerplatte.
Młodzież
w harcerskich
mundurkach
odwiedziła
mieiaca męczeńskiej śmier
cl wi :lu Polaków w pier
wszych dniach okupacji hi
tlerowskiej. iń.-M. w Szpegawsku.
Złożono k\viaty
na Cmentarzu — Mauzołe
urn Żołnierzy Radzieckich.
W to szczególne święto
zapłonęły znicze pod pom
nikami poległych stocznio
wców w Gdańsku i Gdyni.
Kwiaty i świeczki poja
wmy sie też pod brzozowym krzyżem obok konsu
latu ChRL we Wrzeszczu,
gdzie
uczczono
pamięć
chińskich studentów, któ
rzy zginęli na placu Tianan
men.
(mt)
•
•
•
Główne uroczystości reli
giine w diecezji gdańskiej
■odbyty sie wczoraj na cme
ntarzu w Łostowicach. O
godz. 15 rozpoczęła sie od
bram"' starego cmentarza
św. Franciszka na Siedl
cach uroczysta procesja ża

Ruch w porte*-1*
TRÓJMIASTA

łobna. która prowadził kß,
dziekan, kanonik Wojciech
Marys. Pierwsze modlitwy
za dusze biskupów i kania
nów odmówione zostały
przy grobach księży, m.in.
spoczywa tu ks. infułat J.
Cymanowski, który w okre
sie Dowoiennvm przez dnu
gie lata sprawował rzaay
naa diecezja gdańska.
Gdy procesja . żałobna
dotarła do kaplicy na cmen
tarzu Łostowickim, uro
czysta msze św odprawił
ordynariusz diecezji gdań
skie! ks. bo. dr Tadeusz
Goclowski. Uczestniczoli w
n ej ks'eza. siostry zakon
ne oraz wierni przybyli w
tym dniu na gropy swoich
bliskich
Biskup gdański wygłosił
w czasie mszv św, homi
lie, podczas której zwrócił
uwagę, że sprawowana li
turgia w niezwykłej scene
rii ementar za. przypomina
nam o wartości żvc a. wy
borze właściwej drogi i da
żemu do świętości. Przy
pomniał
również postać
znanego artysty malarza
Adama
Chmielowskiego,
późniejszego brata Alberta,
który poświecił sie Bogu i
ludziom, a niebawem, bo
12 listopada oedzie przez
Ojua Sw. wyniesiony na
ołtaize
Uroczyste msze św. i pro
cesje żałobne odbyły się
tamże na cmentarzu Srebrzysko oraz w Sopocie, Öruni, Chełmie, Krakowcu
i na wielu innych cmentarzacn parafialnych w die
cezji gdańsk iej.
(ht)
*

*

*

*

Poaczas mszy świętej
pod krzyżem cmentarza Wi
tomińskiego, a przedtem
GDANSK
przy pięciu stacjach, gdi ie
W dniu Święta
Zmarłych
przeszła procesja, w cha
niewiele zleceń na prace prze
rakterystycznej, refleksyj
tarli nkowe mieli dokerzy obu
nej jesiennej scenerii tego
bortów. W gdańskim, nocą za
kończono rozładunek 2200 ton
zakątka Gdyni,, wznosiło
uszenicy aostarczo-nel przez ra
wczoraj' swe modły tys;ące
dziecki statek „Wasilij Malow”
wiernych. Koncelebrze prze
. Hamburga.
Natomiast na
'recki masowiec „Miss Mariet
wodniczył ks. bp Andrzej
ta*’ kontynuowano sypanie 20
Śliwiński, biskup pomocni
tye. ton rfiarki kruszonej.
czy diecezji chełmińskiej.
Zcwineły dwie lednosttd: li
bijska — „Syros
i polska —
Gdynianie przybyli na
„Piaseczno" po odbiór siarki gra
cmentarz nie tylko po to,
rurowanej
Przv pirsie oa.ldaby zapalić na grobach
A-owym I ortu Północnego po
zakończeniu
rozładunku ?27
bliskich znicze, ale także
tys. t>r ropy z tankowca li— co podkreślił w homilii
beryjsklego „Aramis",
jego
ks. biskup Andrzej Śliwiń
miejsce zalał ra dtfecki . Kard
tan Radlonow" który pobierze
ski — uświadomić sonie
8,5 tys, ton olelu opałowego,
sens życia. Ma ono xoś z
bacznie c umów ało i2 statków.
gonitwy. Bo Święto Zmar
GDYNIA
łych jest — tak jak nasz
codzienny trud — gonitwą
łuta
przebywała wyjątko
z
jednego
cmentarza.,
wo duża liczba 30 statków. Pra
ce byty ograniczoas do mini
gdzie
mamv
blisk.ch
— na
mum. Zawinał Jedynie Juden
drugi. Lecz prócz szlachet
«täte* po cnemikalla.
Port opuściły zaś trzy Jed
nego pośpiechu potrzebna
nostki* po zakończeniu rorla
jest refleksja o przemija
dunku oieJu pogazowego ra
niu. Bo życie ludzkie jest
dziecki „Wołgonm 210”. z doI
aklni weglen
przeznaczonym
pielgrzymką do Ojca. W
na eksport droga morska —
niej należy znajdować war
marowiec „Permile"
crar x
tości. Non otinnis moriar
eukTem „Sllago Express”,
(nie wszystek umrzesz) —(wła)
zostawisz po sobie swójj
ślad na ziemi. Zyj zatem
godnie
Gdzie
Po podniesieniu wierni
przystąpili
do
komunii
jest Adaś?
świętej, wznosili wraz z ka
pianämt, którzy udzielili
• Dokończeni* ze str. 1
gium o Ukaranie ra pozos im błogosławieństwa, mod
tawienie dziecka ber opie ły za pokój 1 naród polski
(bk)
ki.
Podobny wypaaen zda
rzył się w tych dniach we
Wrzeszczu. O zaginięciu 5letniego Darka miejscowy
komisariat MO powiadomi
ła babcia. Podjęte czynno
ści poszukiwawcze pozwoli
ły odnaleźć wnuczka w
mieszkaniu sąsiadów przy
ul. Matejki.
Niech te przypadki będą
Notowania we wtorek, o
ostrzeżeniem dla rodziców
pozostawiających
dzieci go Iz. 17:
„ABP” (hala „Olivia” w
bez opiekli
(wła) Gdańsku): dolar USA —

WŁAMANIE
NA 50 MLN ZŁ

Po wygięciu podwójnej
szyny od zabezpieczenia
okna parterowego, włama
no się do mieszkania przy
ul. Zamiejskiej w Oruni,
Łupem złodziei padł sprzęt
audiowizualny, złota biżu
teria oraz obca waluta.
Łącznie straty wyceniła
poszkodowana rodzina na
50 min zł.
ZBIEGŁ
KIEROWCA „JELCZA”

Na
ski żyłowaniu
ul.
Czerwonych Kosynierów i
Władysława IV w Gdyr.doszło do tragicznego w
sku+kach wypadku drogo-

Czy monopole zadrżą...?!
• Dokończenie ze itr. 1
PRZECIW ELEKTROWNI
ATOMOWEJ

Urząd Rady Ministrów
w Warszawie pikietują
członkowie ruchu uczniów
Trójmiasta „Twe Twa” i ru
chu „Wolność i Pokój”. Do
maga ją się zaprzestania bu
dowy elektrowni jądrowej
w Żarnowcu. Zapowiedzia
no zorganizowanie pikiet
solidarnościowych w ‘.wie
lu miastach Polski, pod
czas których zbierane bę
dą podpisy pod petycjam',
Do pikietujących dołączyli
członkowie międzynarodow
ki anarchistycznej.
(PAP;
A. ŁAPICKI PREZESEM

Mim^, jż pogoda w tym
toku _ nie dopisała, od ra
na . niezmierzone tłumy po
aHzały . w kierunku dwóch
elbląskich cmentarzy: Agri
kola j Dębica, by tam w
ciszj i zadumie oddać hołd
najbliższym, przy
jaciołom i znajomym, a
także zapalić ' świeczki na
mogiiach zapomnianych.
specjalnie
dostosowane
rozkłady jazdy komunika
cji miejskiej umożliwiały
w miarę sprawne dociera
nie do obu cmentarzy
przed którymi tradycyjnie
juz sprzedawano kwiaty,
znicze i świeczki. Ruchem
zaś kierowali funkcionariisze MO i MSP.
N e zapomniano o gro
bach pierwszych osadni
ków- pionierów Elbląga, po
chowanych w alejach zasłu
żonych, którzy tworzyli po
wojenną historie m-asta,
przyczynili sie do jego roz
woju i rozbudowy.
Tysiące zniczy zapłonęL
pod odsłoniętym we wrze«
niu br. Pomnikiem Katyń
skim na cmentarzu Agrikr
la.
Znicze płonęły także nr
gropacn ofiar hitltrowsk1-’
go terroru m.in. w Szymar.
ko wie, gdzie okupant wy
mordował polskich koleja
rzy i celrrków a także na
terenie obozu Stutthof, w
którym zginęło blisko 81
tys. więźniów z 19 krajów
Europy.
Kwiatv pokryły mogił-’
uczestników Powstania Lis
topedowego, w Fiszewle, a
także w Janowie, gdzie
spoczywają prochy działa
czy przedwojennych orga
nizacji polskich.
Nie zapomniano w tym
szczególnym dniu o gro
bach żołnierzy radzieckich.
Nie zabrakło wiec kwia
tów i zniczy na najwię
kszym w regionie cmenta
rzu w Braniewie, gdzie
spoczywają prochy blisko
31 tys. czerwonoarmistów
oraz Elblągu, gdzie mogiły
kryia 2700 żołnierzy, wyz
wolicieli tych ziem. Pamię
tano też o cmentarzu Jeń
ców Angielskich w Malbor
ku
Na obu elbląsk-ch cme"
tarzach odbyły się procesje
żałobne z udziałem wier
(kp)
nych.

31 paźdz.ernika br. za •
kończył obrady nadzwyczaj
ny walny zjazd Stowarzy
szenia Polskich Artystów
Teatru, Estrady, Radia, Te
lewizji . 1 Filmu Z ASP. W
drugim ^glosowaniu. zjazd
wybrał
nowego prezesa
stow arzyszenia
Andrzeja
Łapickiego,

bankowości. W miarę roz
woju spółki będą wchodzić
do niej nowi udziałowcy.
J. Jędykiewicz, wynowiada
jąc się na temat rozmów
indywidualnych, uzna! je
za uaane i korzystne dla
obu stron.
Dziennikarzy kiteresowa
ło, czy łączność, a raczej
jej brak, nie bed-zie istotną
przeszkodą w utrzymywa
niu
kontaktów handlo
wych. U. Beckmeyer przy
znał, te było to tematem
rozmów. Jednym i pierw
6000 zl, 0900 zł;
marka
RFN — 3600 zł, 3900 zł,
bon PKO — 6500 zł, 6700
zł (liczba pierwsza — cena
skupu, kolejna — cena
sprzedaży),
„PANDA” (ul. Czerwony
Dwór w Gdańsku-Oiiwie):
dolar — 6400, 7000; marka
— 3500, 8900; bon — 6000,
6800'.
„BÖX” ful. Świętojańska
w Gdyni): dolar — 6700,
6900; marka — 3600, 38u0;
bon — 6400, 6700.

„BEST” (ul. 10 Lutego
w Gdmi): dolar — 6600,
6800; marka — 3800, 3900;
wego.
Ciężarowy „Jelcz” bon — 6400, 6700.
(mt)
nr rej. GKP 6655 i powo
du nadmiernej szybkości
najechał na
ciężarowego
„Stara” GDK 1766, a ten
Obwołane
siłą odrzutu na tył trolej
busu GDS 730B. W wyni
Dociągi
ku zderzenia Śmierć na
miejscu poniósł 57-letni
Relon
Przewozów Kolejo
Wojciech N kierowca „Sta wych
w Gdyn; lritormuje, 2e
ra”, a jego żonę Marię N. w zwlązKu r LKwidacją od i
z obrażeniami ciała prze listopada br Unii Starogard
— Skarszewy
oraz
wieziono do szpitala. Obra Gdański
związaną r tym koniecznością
żeń doznał również jeden zmiany organizacji ruchu po
x pasażerów
trolejbusu. ciągów na Uniach stycznych
potrzeba
odwołania
Niepojęte
jest, dlaczego zachodzi
pociągów nr 22143 i 22140 na
z miejsca tego wypadku odcinku Skarszewy — Tczew
Skarszewy oraz nociągów
zbiegł główny winowajca —
m 77S3 J 7738 relacji Starogard
tj. kierowca ciężarowego Gd.
- Tczew —
Starosiard
„Jelcza”. Straty usrkodzo- Gd. Jzci egółowa informacje o
odwołaniu
pociągów
wywie
nvch Dojazdów wstępnie o- szone zostaną na tabLca-h
oszacowano na ok. 20 min głoszeń
i przy kaaacn bileto
zł.
(w?t) wych.

IM BRATA ALBERTA

Wzorem dz;ałającego w
Krakowie Adama Chmie
lowskiego — błogosławio
nego brata
Alberta, I w
mieście tym przy współu
dziale kurii metropolital
nej powstają m. In. przy
tułki i kuchnie
ludowe
przeznaczone dla ubogich i
najbardziej po+rzeoujących
pomocy. M. in. adaptowa
no starą plebanię kościoła
Miłosierdzia Bożego na
dom dla ok 30 bezdom
nych, który prowadzić bę
dą bracia albertyni. Pla
cówka przeznaczona
jest
dla mężczyzn, którzy znaj
dą w niej nie tylko nocleg,
ale także wyżywienie i opiekę medyczną. Dcm wy
posażony został również w
pomieszczenia do zajęć kul
turalnych. Rozszerza się też
sieć noszących imię brata
Alberta kuchni ludowych.
jc

ŚWIAT
C Dokońcienie ze str 1

Jeśli chcesz

52 PROC.
ZA DLMISJĄ
52 proc. Brytyjczyków w
wieku uprpwn.a jącym do
głosowania uważa, że pre
mier
Margaret
Thatcher
paw i na podać się do dy
misji.

pomóc premierowi
Walona gdańskiego „lotu”
wspiera fundusz inicjatyw
lak wynika z ostatnich kc
nunikatów, coraz więcej osóh
prywatnych, zakładów i insty
tućji spies/y z pomocą
fi
nansową wspierając
Fundusz
Inicjatyw Społecznych i Gos
podarczych prezesa Rady Mi
nistrów Tadeusza " Mazowiec
kiego.
Ostatnio na apel NS-ŹZ ,,So
ndarność’’ w Polskich Liniach
Lotniczych, Oddział w Gdań
sku, odpowiedziało 95
proc.
całej załogi, która
zebrała
dobrowolne składki i wp’aciła na konto bankowe 4o3 tys.
zł, 5 dolarów USA >rsz
5
marek RFN. „Pragniemy
w
ten sposób wesprze^
aziaia '’ość obecnego i ządu.
Cała
akcja ma
służyć
ojczyżn e,
.itora w obecnej chwili
tej
pomocy potrzebuje” — czyta
my w apelu.
Zainteresowanym
wspiera
niem
funduszu przypomina
my numery kont. barkowych,
na które można
dokonywać
wpłat złotówkoych:
Fuudusz Wspierania Inicja
tyw Społecznych i Gospodar
czych prezesa Rady Ministrövi
Tadeusza Mazowieckiego:
NBP Oddział okręgowi* War
szawa, nr konta: l052-3u310i-13Z-4,
NBP
Odaziai
ukręę »wy
Gdańsk, nr konta: j.9028-303101-132-},
NBP Oddział Okręeowy w
Elblągu, nr konta: 17008-303101-132-1,
oraz dla wpłat dewizowych:
NBP Oddział Okręgowy V „rszawa, nr konta: 1111-571470-151-6787
■ Do ofiarodawców
premier
wysyła specjalne podziękowa
nia, jednocześnie
zapewn »■
jąc, że otrzymane pieniądze
w całości zos'ar.s, przeznacza
ne na cele społeczne, o któ
rych będzie informował publi
cznle.
Zachęcamy zatem do czyn
nego poparcia funduszu, świad
czącego o ohy wawelskim zro
zumieniu sytuacji i pop: rc‘ u
dla piogiamu przezwyciężenia
kryzvsu,
(ht)

Gdańsk-Brema
• Dokończenie ze str. 1

250 (13684} 2 listopada 1989

BAŁTYCKI

szych z?dań pawstające'
O’-ganlzacji
gospodarczej
bedzie właśnie polepszenie
telekomunikacji,
koniecz
nej do szybkiej wymiany
informacji. Wojewoaa za
znaczył natomiast, że po
prawie musza ulec rów
nież połączenia lotnicze.
G.J.

!

BLISKO 1500 PROC.

ł

Ceny detaliczne w Jugo
sławii wzrosły w ciągu paź
dziernika o 45,6 proc., co
oaje roczny wskaźnik lnflacji
w
wysokości
1471
proc.

,
f

REFERENDUM
Węgierski parlament, po
pełnej
kontrowersji
dys

podział
przedsiębiorstwa
państwowego, jeśli przed
siębiorstwo to posiada po
zycję dominującą na ryn
ku i ogranicza konkuren
cję lub warunki Jej pow
stania, albo jeśli podział
umeżliwi lepsze wykorzy
stanie środków produkcji
przedsiębiorstwa i poprawę
efektywności gospodarowa
nia.
Nastąpi modyfikacja sy
stemu sankcji. W nowej
formule organ antymoropo
Iowy będzie miał możliwość
władczej ingerencji rów
nież w fazie ofert i nego
cjacji. Przewiduje się, że
podstawową sankcją za
stosowanie praktyk mono
polistycznych
jost nakaz
zaniechania działań lub
unieY/ażniema porozumie
nia monopol istycznego.
Pada Ministrów dokona
ła oceny aktualnych uwa
runkowań rozwoju rolnict
wa i gospodarki żywnościo
wej. Za szczególnie niepo
kusji, postanowił, że zgod
nie z postulatami opozycji
ijpołeczeńsiwo
węgierskie
zadecyduje w czasie refe
rendum czy wybory prezy
denckie maią
się odbyć
przed
czy
po y yboracn
parlamentarnych
zap'anowanych na początek przy
szłego roku.

200 OFIAR
Na jednej z rzek w pohraniowo-wschodniej części
Nigerii to najmniej
200
osób zginęło w ostatnią so
boię, kiedy barka, przewo
żąca na targ roiników 1
handlarzy, wywróciła
się
1 zatonęła. Zdołało urato
wać się tylko trzech pasa
żerów.

cen enermi
Z dniem 1 listopada malenia
a sie cemv energii eiektryez
nej 1 gazu dla gospodarstw
domowych oraz gospodarstw
rolnych. W orwmadttu energii
elektrycznej rosną one o 150
toc . a gazu — o 100 proc.
Liczne ‘ trudności wiaża sie z
'•obliczeniem opiat za energię
nrzed 1 po podwyżce. Odczy
tanie wskazań liczników i wy
miana
książeczek
opiat
w
krótkim
czasie
no
zmianie
cen test ze względów techni
cznych niemożliwa,
ponadto
koszt takiej operacji wyniósł
by ok 6 mld zł. Cykl rozli
czeń zostanie wlec utrzymany.
Odczyty wskazań Iiczuików 1

gazomierzy doi-.onywane bed a
w tveh ssmvch, jak doiad, <>kresach. Należność za zużywa
nie energii bedzłe liczona w
sposób zbiorczy Całość zużyte1 energii i gazu zostanie po
dzielona na części w" okre
sów' obowlazvwarm
---- ’’ i
nowvch cen.
Bo czasu wy
czerpania sie wszystk>b hl-n
kletów w ksiaźeczk-ich opłat,
odbiorcy będą regulować swo
Ie rachunki w dotychezf sowej
wysokości. Jeszcze w tym To
ku otrzymają cni dodatków®
rachunki wyrównujące różr lre w ceme energy.
CPAP)

Podobno fałszywy...
• Dokończenie ze str. I

mądze i do dzisiaj bezsku
tecznie czeka na upragnio
ne, v'ymarzone „cztery kół
ka”?
W pierwszych dniach pai
dziernika 1989 roku na du
że i małe samochody ro
dzimej produkcji czekało
38ą 696 posiadaczy przed
płat. Z lat 1982—198? po
zo« tało do wydania jeszcze
857 samochodów
(są to
szczególne przypadki wyni
kające ze spraw spadko
wych). Wśród
samocho
dów, które pnwmny trafić
do właścicieli przedpłat z
terminem realizacji w 198»
roku znajauj^ się 130 248
maluchów i 30 549 aut mar
ki FSO 1500. Przy kupnie
tych samochodów obawiązu
je w rozliczeniach państwo
— obywatel cena detalicz
ni samochodu obowiązują
ca w 1988 roku (maluch za
1,8 min złotych).
W 1989 roku w ramach
przedprat powinno pojawić

się na rynku i9i 6ol tys.
malvch i 30 346 dużych fia
tów. Pewinno, ponieważ w
październiku 1989 roku zre
alizowano niewielką część
przedpłat z... 1988 roku.
Według
najświeższych
doniesień z placu boju w
FSM coraz więcej samccho
dow jest składowanych na
wszystkich możliwych wol
nych placach na terenie fa
bryki. Zaczyna brakować
cegieł. I>» czegc cegły w
fabryce samccnodów? Otóż
ncwe sarrtochody stoją na
ce łach, bo nie mają. kół...
— Rozumiemy naszych
klientów’, którzy kilka lat
temu powierzyli nam włas
ne oszczędności, systematycz
nie
płacili
wyznaczone
przez bank raty i oczekiwa
li upragnionych, własnych
„czterech kółek” — powie
dziano nam
w centrali
PKO. Dla
większości z
nich formsf przedpłat była
jedyną, praktyczną drogą

łAMOTNY poszukuje po
koi u, teł. 374-732, do 13, tel
43-61-0» po 17
G-32636

JABŁKA — Jonatan, Wä
ret — 600 zł xa ks. apnw
lam, 41-31-4)4,
G-30481

»FÖL.KA otferulr do wy
najęcia pomieszczenie bit
rewa z telefonem, 3. -32-W,
G-32843

CIĄGNIK 36u.
przyczepy,
siewmik
przetrząsaczozgrabiarka, aprzaćam,
Drywa,
Mlszewo-Dąbrowa — sobota.
G-32653

BASSETA l-iettungo x ro
dowodem sprzedam <2^7-4',
G-32460

SPECJALISTĘ
do
xpraw
handlu i reklamy zatruć
nie, teł. 47-71-52, t
G-32055

KUCHENKĘ
TP-krofalowi
ZSRR sprzedam
41-50-24.

PRALKĘ
półautomatycz
na,
term«
sprzedam.
4 -. Wł7,
G-323r

LODZKBank
Rozwoju
S.A. Oddział w Gdyni za
trudni n» korzyslnvch wa
runkach kontrolerów dys
oo^v’cV i ksiegow ze mi
Joinościa bankowości
tel.
2<-20-84. (9—12).
0-3265/

POLSKIE Towarzystwo E~
konom ’ czne
Ow
Gdańsk
id. jDhHd. Targ «5/47 wy
najmie
pomieszrzeiLŁ
o
dow. 78 m kw„ na działał
nodć blUTową. Informacja',
teł. 31-52-44.
0-32«:

FIRMA poszukuje młode1
kobiety do pracy w Ham
ourtru w charakterze *«•
kretarkv Bdejtła znajomość
Języka niemieckiego, pra
wo
azdy.
Teł. 374-550/81,
do xodz. 18.
0-32882

ŻUKA z silnikiem
dtesl.
do remontu sprzedam. Tel
52-42-50.
G-328f
MERCEDESA 140 sprzedam
2^-46-10, po 17.00.
G-326f
CIĄGNIK
MTZ-ra sprze
dam. Jerry Lubiński, Tymowa, 83-'.40 Gniew.
FIATA 12« p.
ttome «7,
nowa karoseria — sprze
dam. Tel. 47-0B-M.
G-*2*W
FIATA IM v. lOT* sprze
dam. Teł. 47-71-49 i 41-52-84
G-3283"
POMPA cyTkułacyJna COMara, ciężarówka 3 T, sil
nik do
kutra
sprzedam
52-13-01.
G-3250?
PEUGEOTA
VX D.
1976
sprzedam, 53-00-73.
0-32593
PRZEDPŁATA 128 p. 1988
r. sprzedam. Tel. 52-25-53,
po 16.00.
G-32671
POLONE22A 1600 sprzedamtF-dł-Sr
G-326B0
FIATA 1» p.
— odblói
Polmozbyt sprzedam. Tel.
31-94-20.
G-32696

G-32SB7

OGŁOSZENIA
superekspresou/e
DYWAN czeski 2x3 sprzt
dam. 48-59-58, po 16.
n-32584

SPÓŁKA zatrudn, z-ca ov
rektora^ krojczynie,
rei.
G 1263;
52-49-15

M-4 sprzadiur. teł

ZATRUDNIMY
spawacz -,
Musarza.
tokarza,
tel.
41-52-84
0-3263,

32-53-86
G-36620

M-4 sprzeda-"., Oferty 3262.
Biuro
Ogłoszeń.
86-958
Gdańsk.
MA* ŻENSTWO z dziees
poszukuje mieszkania rów
nlel za epleke. 41-29-8"
G-32TÓ
TELEW1ZOF kolorowy Ne
o+un i Rubin sprzedam.
24-25-36.
G-32685

DESKI podłogowe, perklet,
Żeberka, Skiep Materiałów.
Budowlanych. Gdynia, W a
resaw*.;« 73.
0-321»!

W IDEO
(9—14).

ALTU® 140, Radmos Art«
sprzedam. Te! 43-01-32.
G-32fSE

SKODĘ 180 8 tanio sprze
dam. Teł. 67-03-06. pr 16.00
G-i2624

WÓZEK inwalidzki, obracz
k* sprzedam. Tal. 73-27-2P
G -32496

POSZUKUJĘ
do wynajęcia

sprzedam

81-30-45
0-52573

mieszk-mia
Tal. 56-87-05
G-32671

KRAWCOWE i kToJezyma
»rzvjme do piacy.
Tal
29-48-46
0-32606
NAUCZYCIELA
niemiec
kiego poszukują. 83-00-73.
0-32598

kojące zjawiska, wrnagŁ •
jące pilnego przeciwdziała
nia uznano: brak postępu
w dostawach nawozów mi
neralnych, niski poziom
zaopatrzenia w środki ochrony roślin, niepodjęcie
krajowej produkcji podsta
wowych dodatków mineral
nych do pasz, niski poziom
mecnanizacji uprawy roś
lin i produkcji zwierzęcej
a także zbyt małe pokry
cie zapotrzebowania prze
mysłu spożywczego na urządzenia technologiczne i
opakowania.
Bardzo
niekorzystnie
przedstawia nę nadal sy

...tylko dla mocarstw?
• Dokończenie ze str. 1

Polskie przedsiębiorstwa
dysponujące dalekomorską
flotą rybacką póstawiły
na Morze Beringa z kilku
względów Przede wszys
tkim możną tam łowić dar
mo, bez licencji, kupowa
nej od państwa będącego
właścicielem szelfu. Pocą
tym jest ono zasobne w ry
bę dostępną
przez cały
rok. Tymczasem w marcu
ubiegłego roku. senat USA
uchwalił pod naciskiem ry
baków z Alaski rezolucję,
aby usunąć z łowisk floty
pozostałych państw. Rosja
nie równocześnie ogłosili,
że ich badania naukowe
wskazują na szkodliwość
obecności tylu statków w
wolnej strefie Morza Be
ringa.
W sierpniu br. odbyło
się sympozjum poświęcone
spornemu łowisku, na które
jednak
nie
przyjechali
przedstawiciele z USA i
ZSRR. Spotkali się oni na
tomiast miesicłC później w
Leningradzie wyrażając po
gląd, że Morze Bering? jest
prżeło wionę', Frawclopooob
nie nic wróży to najlepiej
zdobycia samochodu. I te
raz właściciele przedpłat
godzący się do tej pory na
wszystko, przede wszyst
kim na ooóźnienie w- wy
dawaniu samo«hoGüwT —
słyszą że najwyższa pora
rozwiązać problem przed
płat w sposób radykalny”.
Czy najnowszy projekt
rozwiązania
problemu
przedpłat — rodem z Mi
nisterstwa Finansów — uzdrowi sytuację na rynku
motoryzacyjnym? I czy w
tej formie zostanie zaakcep
tow'any przez wszystkich
zainteresowanych? Czy do
końca br. pojawią sie wr
Polmczbytach samochody z
przedpłat? I czy rzeczywiś
cie odbierajaay samochody
nie będą musieli mieć zna
cznie więcej pieniędzy w i
tak już odchudzonych por
tfelach? Na te i wiele in
nych wątpliwości rodzą
cych się w' związku z tą
aferalna sprawą odpowiedź
powinniśmy poznać w listo
padzie.
ROMAN DĘBECKT
KRZYSZTOF ŻAR
WYKWAnTFIKCm^ NE kra
^ rcowe w zakładzie zatru
dnie.
WiT-okle
zarobki.
Wejherów*" teł. 46-5f
0-32071
DO
dem

Hamburga
3 miejsca

samecnednia 4.11.

: 389 r. Tel. 57-27-01.

SAMOCHÖDü/M

dn

<2-31621

RI N

Göttingen) dnia 7.11.1989 t.
wolne
3 miejsca.
Tel.
31-14-ifl
G-32678

ZAMRAZARKi — lodörvk/
—
pralki
automi ,rczn<.
sprzedam. Gd>mia Ujejskie
to 4 — GdańSk-Cheł n
Biegaiiftklego 21. TaL 23-77-50
G-32&44
S-POPT Test aW< Gdańsk
-Żablanka wznawia Ricie r
spmetu sportowego, piątki
16-1®.0*. soboty i nieaziele — 10-16.60.
*
G-S9698
DESKI, lepik, okna sorze
.^.n
Tel. 37-18-40. («."O14.00).
G-32651
TELEWIZORY
Eel^Kt^on
Grundig
sprzedam.
Te*.
20-35-13
G-32662
SPRZEDAŻ mebli kuchemn"ch, ul. Pilotów 1 -4 ui.
Strug* II
G-32656
ŁUCZNIK

prrem-słowy

sprzedam, 82-18-86.
0-38688
AKCJB DREWBUD sprzadam Ofnrty x oena. ?2«bX
Biuro
Ogłoszeń
80-968,
Gdańsk.

BUFETOWA
i nOTOOC do
bufetu
zatrudnia.
Tel.
57-20-42.
0-3258'’

TELEWIZOR
Neptun co ■
lor nowy sprzedam,
Tel.
248-374.
0-3263

I3M PC XT /AT oddam w
dzierżaw»; Tel 52 33-36. w
godz. 10.00—16.00.
0-32632

AMATORSKIE i profesjo
nalne instrumenty muzrez
ne oraz 6u4v wvbói akce
tortów T«»leca: Salonik Mu
zvczrv. Gdvnia. ui. 12 Lip
ca 72 Te1 % -70 -71.

sens dam.

Tel.
0-3263!

mchu harcerskiego

• Dokończenie ze str. 1

TELEWIZOr kołorowy no
wy ^oton” sprzedam, tel.
Bi-ll-«.
.
G-8Ł630

NEFTUF
71-09-88

O przyszłości

dział z-ca dyr. ds, kolportażu PUPiK w Gdańsku, Andrzej
Staszkiewicz. — Poza tym w wyznaczanych kioskach, na
życzenie klienta, zakładane będą specjalne teczki. Prenu
meratę można będzie także opłacać 1 odbierać w swoich
zakładach pracy.
W Gdańsku, poza zakładami pracy, można będzie od
bierać zamawianą
prasę
wyłącznie w oddziale miejskim
RS W przy ul. Pedgarbary. Nieco lepiej rozwiązano ten
problem we Wrzeszczu 1 Gdyni. Tutaj prenumeratę pro
wadzić będą także wyznaczone kioski. Wracamy więc do
teczek.
PKF

G-32596

ałece,

L. Wałęsa -K. Grzeoyk

WRACAMY
DO TECZEK
[

teL 51-60-22.

SZYCE5

tuacje w dziedzinie zaopa
trzenia w maszyny i urzą
dzenia rolnicze.
Przyjęto projekt ustawy
0 utworzeniu urzędu mini
stra łączności, co jest kon
sekwencją decyzji o podzia
le Ministerstwa Transportu
Żeglugi i Łączności. W
koi^sekwencji tego podzia
łu przyjęto również pro
jekt ustawy o urzędzie mi
nistra transportu i gospo
darki morskiej. Obejmie
on swoimi kompetencjami
zagadnienia transportu lą
dowego, lotniczego, wodne
go, śródlądowego oraz sze
roko rozumianej gospodar
ki morskiej — żeglugi, por
tów, stoczni remontowych
1 rybołówstwa.

0-32766

naszym rybakom. Oficjal
nie zamknąć) całego morza
nikł nie m?. prawa, jed-1
nakże zakaz zawijania do
portów na Alasce oanlósłby ten. sam skutek.
Jak się dowiadujemy, w
całą sprawę wmieszał się
rząd kanadyjski, który wy
stąpił z projektem powoła
nia międzynarodowej orga
nizacji nadzorujące’ eks
ploatację łowisk. Być mo
że dzięki temu nasi arma
torzy zostaną uratowani od
kolejnej klęski
jarm

W dniu 31 października
br. odbyło się spotkanie
przewodniczącego
NSZZ
„Solidarność” Lecha Wa
łęsy z naczelnikiem Zwiąż
ku Harcerstwa Polskiego
Krzysztofem Grzebykiem,
podczas którego wymienio
no poglądy na lemat kształ
tu ruchu harcerskiego w
Polsce i jego roli wycho
wawczej.
Przedmiotem
wspólnej troski stały się
również warunki, w któ
rych mużna by uchronić
dzieci- i młodzież od na
stępstw kryzysu gospodar
czego. Lech Wałęsa wyra
ził szczególną wdzięczność
licznej rzeszy instruktorów
harcerskich,
podejmują
cych bezinteresownie trud
pracy wychowawczej.
Rozmówcy uznali, że plu
ralizm w ruchu harcer
skim sta1 się faktem a za
pisy' ustawy o stowarzyszę
niach ograniczające współkorzystanie przez istnieją
ce organizacje harcerskie
z symboliki ruchu harcer
skiego powTurny zosrać znie
siorie w imię nadrzędnych
racji wychowawczych. Mo
że to stanowić wstęp do
porozumienia i prawdziwej
jedności ruchu harcerskie
go w przyszłości.
Lech Wałęsa
wyrarił
opinię
o
konieczność;
nawiązania
w możliuńe
krótkim
terminie
roz
mów' pomiędzy działający
mi organizacjami harcerski
mi w celu uzgodnienia
form i zasad współdziała
nia. Naczelnik ZHP Krzy
sztof Grzebyk ponowił go
towość podjęcia takiego dia
logu z wszystkimi istnieją
cymi organizacjami harcer
skimi w każdej chwili.

...na europejskim szlaku
• Dokończenie ce str. 1
wek odbywać się bedzie
w grupach.
SPÓJNIA:
Wołujewicc
25, M. Frąszczah 22, Woj-’
tczak
10. Bańka 6, E.
Frąszczak 5, Karpierz 4,
Zamyślewska 3, Nowosad/
ka 2, Rożek, Dygula.
SAMPO: Lindholm 14,
Kaipainen 12, Helios 13,
Kopra 12, Vesa 6, Koponen 4.
Sędziowali Waselin Ste
fanów (Jugosławia), Peter
Prokopczak (CSRS). ,
CdańszczanKi przegrały
w Lah+i 61:67 i już w 2
min. i 10 sek. wyrównały
te straty prowadząc 8:2.
Później przez kilka kolej
nych minut dużą sxutecznością pot mywała się Mał
gorzata Wołujewicz, dzięki
czemu w 5 min. było już
15:2. Ambitne Fmki nie za
mierzały jednak rezygno
wać. r Dwukrotnie za trzy
punkty rzuc.ła Riilta Lind
holm i przewaga zaczęła
się zmniejszać. W 13 min.
było już tylko 24:19. Spój
nia grała niedokładnie, a
poza wspomniana już Wołujewicz i Marzeną Frąszczak pozostałe zawodniczki
nawet w idealnych sytua
cjach nie trafiały do koszaNa szczęście gospodynie
zaołały opanować boisko
wy bałagan i w 23 min.
gry było już 51:31. Tak wy
sokie prowadzenie rozluźni
ło 1 zdekoncentrowało wi
dać ‘gdańszczanki, gdyż w
30 min. przewaga »topniała
do 8 pkt. (57:49).
Ostatni fragment meczu
odbył się już pod dyktan
do podopiecznych trenera
Grzegorza Pieńkowskiego.
Znowu celnie rzucała Wołujewicz, a Finkom zaczę
ło wyraźnie brakować sił.
W sumie więc Spójnia
odniosła zasłużone i jed
nak łatwe zwycięstwo. Zes
pół z Lahti nie prezento
wał bowiem walorów, któ
re mogłyby zagrezić wice-

mistrzyniom Polski. SvmŁ
patyczne Finki miałyby
chyba spore kłopoty z utrzymaniem się w polskiej
ekstraklasie.
Zwyciężczyń
nie należy sądzić, ale już
na najbliższe mecze Hgowe
i kolejne występy pucha
rowe będzie im potrzebna
znacznie lepsza forma.
J. WOŻNIAK

TELEGRAMY
W środę rozegrano rewanzo
we mecze II rundy ounoDe^ktch Duch* rów w piłce nożjj. Oxo niektóre wyniki
PUCHAR EUROPY
* Benfica Lizbona
— Honved BUJapeizt 7:0 (3:0’ T*lerwszy mecz 2:0 dla Benfik-.
# Nentorl Tirana — Bayern
Monacmum 0;3 (0:1). Pierwszy
mecz 3:1 dla Bayernu.
P. ZDOBYWCÓW PUCHARÓW
# Dinamo Bukareszt — Płnathinaikos
Ater''
6:i (3:1).
Flerwszy mecz 2:o €U* Dina
mo.
P Diurg^arden Sztokholm —
Real Valladolid z:2 (1:0). Pier
wszy mecz 2 3 dla Realu.
* Sampdorla Genua — BOrussii Dortmund 2:0 (0:0). Pier
y.szy mecz 1:1.
PUCHAR UEFA
* SC Napoli — CS Wettingen 2:1 (0:1). Pierwszy mecz
«:0.

# Hamburger SV
— Real
Saragossa 2:0 (0:0, 1:0), pierw
szy mecc 1:0 dla Realu.
# FC Lie*e —
H >emiar,
Edynburg 1:0 (0:0. 0:0). Pier
wszy mecz 0:0.
C Aast-U Wiedeń — W-róer B eraa 2:0 (1:0), P.erwszy
mecz 5:0 dla Werder u.
e Dundee United — Roy».
Antwerpia 3-.a (1:2]
Pierwszy
mecz 4:0 dla Royalu,
# FC socnaui — FC Flor*
ntinu 1:1 (1:1). Pierwszy mec»
0:0.
# Bi nik ‘jstrawa — Dyna
mo Kijov 1:1 (1:1). Pierwszy
mecz 3:0 dl» Evnama.
# Juventus Turyn — Parts
St. Germair. 21 (1:1). Pierw
szy mecz 1:0 dla Juvenlusu.
# Rapid Wiedeń — FC Bru
gge 4:3 (0:1). Pierwszy mecz 2:1
dla Rapidu.
# FC Valencia — FC Porto
3:2 (1:1). Pierwszy mtcz 3:1
dla Porto
# Air Auxerr« — Rovaniemt Palloseura 3:0 (1:0). Pierwszy mecz 5:0 dl* Auxerre.
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Dobre chęci io za mało

Bez niespodzianki
Kilka dm temu hokeiści Sto
czniowca Gdańsk wygrali po
raz pierwszy w tym sezonie z
Unią w Oświęcimiu. Uznaliś
my to za niespodziankę. Nie
stety, w ubiegły wtorek solejne] niespodzianki nie było
1 gdańszczanie ulegli na włas
nym 'lodowisku Podhalu
No
wy
Targ 0:8 (0:3, 0:0, 0:5).
Bramki dla gości
zdobyli
Piotr Podlipr-i w 9 min., Ra
fał Sroka 10, Tbigrdew Ksią2kiewicz 14 i 51, Adam Wron
ka 43, K rzvsztof Ruchała
49.
Robert Szopińskl 60, Ryszard
Kaczmarczyk 60 min. Sędzio
wali: Hejnowicz oraz
Waszak
l Wałecki (Toruń).
Widzów
ok. 800. Kary:
Stoczniowiec
— 10 nnn.. Podhale — 6 min.
STOCZNIOWIEC: ' Karpiński
— Kosiński, A. Sziapia, Kacz
marek, Kostecki, Obłonski —
Wasiliew, J. Szłapka, Zawadz
ki, Walicki, Łaptiew —
Pacbuckl, Bagiński,
Karwacki,
Arszennlk, Darowski.
PODHALE
Batkiewlcz
—
ft, Siopiński,
Książu iewl-;x,
Hajnos, I. Szopińskl, Nitfdzlöika — Zamojski —
podlipnl.
Kaeimarczyk, Ruchała, Kubo
wicz — Sroka, Cyrwus,
To
masik, Wronka,
Babukowicx

— Turca, Zientara, Misterek.
W zasadzie gospodarzom nie
można odmowić ch»ci do gry.
Cóż Jednak z tego skoro ak
tualnie prezentują tormę dale
ką o(i tej wymaganej w „ eks
traklasie. Podhale jest .solidną
krajową firmą hokejową i te
opinie potwierdziło we
wto
rek. „Szarotki” jeździły szybc.'cj i płynniej na
łyżwach,
wiedziały też, iż w grze
w
hokeja
chodzi o zdobywanie
bramek. Do
tego
zarówno
bramkarz Stoczniowca
Piotr
Karpiński Jak i jego koledzy
popułnlali mnóstwo błędów we
własnej tercji obronnej. Bram
ki padały w różny
sposób.
Po składnych akcjach, z blis
ka, ale także po strzałach
z
niebieskiej linii.
stoczniowcy
mieli również
klika szans na zdobycie choćD/ honorowej branki. Nieste
ty, nawet w najbardziej Idei 1
nych sytuacjach nie potraiill
zmusić do kapitulacji iramka
rza gości. Przegrali więc moźeY nieco za wysoko, ale
w
petal zasłużenie. W sporcie
dobre chęci to stanowczo
za
mało, aby można było liczyć
na sukces.
(Jaw)
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Jcicy ludzie, jaki związek?

W „Solidarności” uczyć się od najlepszych
Krajowej Komisji cjach i wielkim zaangażoWykonawczej NSZZ waniu w naprawę Rzeczy„Solidarność”
w pospolitej. W tej
chwili
maju br. utworzo- przyszedł czas na działałny został wydział ds. szko ność bardziej
świadomą,
lenia. Na temat zadań bto bardziej metodyczną, czyra powołanego do prowa- h taką, kt :a wymaga po
dzenia edukacji związko- prostu umiejętności. Co nie
wej rozmawiam z szefem oznacza oczywiście, że zatej komórki „Solidarności” angażowanie emocjonalne
Jarosławem Zielińskim.
dzisiaj się nie liczy
— Jaką rolę pełni wydział szkolenia na tle dzia'Y
sposóh zatem
lalności Krajowej Komisji 1
ovyujecie Judzi do
Wykonawczej?
1 bardziej świadomej dzia
— Wszystkie związki za- *aIn ości?
wodo we, które działają w
— p0 pierwsze od chwi
krajach deniokratycznych, li zorganizowania
biura
mają sżkoły edukacji związ prowadziliśmy różne szkokowej. „Solidarność” w „ania. Między innymi przy1980 i 1981 roku nie miała gotowaliśmy
seminarium
takiej placówki i ao dzi- poświęcone prawnym asnek
siaj praktycznie jeszcze jej tom działalności związków
nię ma. Potem w starie zawodowych
(szczególnie
wojennym przyszły repre- „Solidarności”) w zakłasje za działalność szKole- dach piacy i szerzej
w
nową, czy — szerzej — strukturach
społecznych,
kształceniową. Bo trzeba Odbyło się również semipamiętać, że represje poh- narium, dotyczące
spraw
cj'jne spotykały nie tylko gospodarczych, gdzie omatych,
którzy
różne koncepcje
koncepcje wyj
wvj
H7iałalm*ć
«friet®prowadzili
wolitvcz- wiano
' •
_ SCła z ^cr?rZ“Sl1 gospodarną. Moim podstawowym za Czego w świetle przekształ
daniem jest więc s.worze- cen struktur"
własności.
nie placówki odpowiadają- Przeprowadziliśmy
także
cej za merytoryczne przy- kilka szkoleń »miedzvnarogotowanł#
rwiązkowców dowych wspólnie z biurem
do pracy w „Solidarności”, zagranicznym KRW
Do—
Dlaczego w tatach . tyczyły* przeoe wszystkim
1980-81 „Solidarność” nie działania nrędzynarodówek
prowad ził*
działalności związkowych, pizy których
#zboleniow;ej7
„Solidarność”’ jest afiliowa
— Wtedy były walniej- na (Międzynarodowej Kon
*ze problemy. Owszem, od- federacji Wolnych £wiqzbywały ffię ^óżne spotkania, ków Zawodowych i Swiato
było ich wiele ale nie by- wej Konfederacji Pracy),
ły one ujęte w jakiś sy- Przedstawiciele tych orgaarem kształcenia, Jaki teraz nizacjł prowadzili spotkachcemy stworzyć. Jest on nła, wykłady 1* djskusje
potrzebny i z tego wszyscy przeznaczone dla działaczy
działacze zdają sobie spra- regionalnych. Poza tym
wę. Poza tym w 1981 r. zorganizowaliśmy w trzech
„Solidarność” była ruchem turach szkolenia sympozja
masowym. Związkowcy ba na temat technik negocjatowali na uczuciach, emo cji.
Merytorycznie zaięli

IV

się tjrm fachowcy re społ
dzielni „Doradca
Po każdym szkoleniu wy
dajemy broszury, które wy
syłamy do regionów, a te
z kolei rozsyłają je. przynajmniej powinny, do komisji zakładowycn Ostatnio powstało opracowanie
dotyczące rokowań zbiorowyeh: tematu mało znane
go w Polsce. Tak samo
opracowujemy broszurę na
temat
problemów kobiet
pracujących. Począwszy od
6 listopada odbywać
się
będą tygodniowe seminaria
przeznaczone dla działaczy
szczebla regionalnego, zorganizowane przez moje hi u
ro PrzV współpracy Miedzynarodowcj Konfederacji
Wolnych Związków Zawodowych. Jest to duże
przedsięwzięcie, którego ce
iem jest wykorzystanie
najlepszych
doświadczeń
zachodnich związków zawo
dowycn.
— Wiem. że liczba osób
rapisu.rcych się do „Solidarnośek” wzrasta, ale bar
d7f wollło. 0iym vwtluma
czyć moina tu Bjawisko?
— Istotnie liczba ludzi za
pisujących się do „Solidarności” przyrasta woino.
wolno.
Przjczyn tego jest dużo.
Po pierwsze wielu straciło nadzieję na to, że w
tym kraju da się jeszcze
coś zmienić 1 naprawić. Po
drugie wiele osób zaangażowanych' kiedyś w działał
ność związkową wyjechało
za granicę. Po trzecie w
latach 1980-81 wystarczyło
hasło antykomunizmu czy
które
antytotalitar-?zmu,
które
przyciągało do ,-SołIdarnoś
c: wmle osób. Teraz "asz
ruch jest jakby _ dojrzalszy,
Ludzie oczekują czegoś
więcej. Wreszcie, po czwar

te, Anne pola działalności
publicznej odciągają wielu ludzi, Na przykład w
tej
chwili
działalność
stricie
polityczna
angazuje ludzi, ktoizy pracowali w „Solidarności". My
ślę o rządzie, Obywatelskim
Klubie Parlamentarnym, a
także — choć w mniejszym
stopniu — tworzących się
partiach politycznych. Oczywiście wiele z tych
osób formalnie należy do
.Solidarności”.
Kształtuje
się powoli sytuacja normal
na, z podobnym podziaiem
ról do krajów demokratycz
nych. Jeśli ludzie przekonają się, że „Solidarność”
jest związkiem, który bro
ni ich interesów, liczba je
g0 członków powinna systematycznie wzrastać, ale
na pewno nie osiągnie już
io milionów. Sądzę jednak, że może ona kształtować się w granicach 3 mi
lionów.
—- Czy to znaczy, że „So
lidarność” nie chce zajmować się polityką?
— Po pierwsze każda
działalność społeczna ma
w jakimś sensie wymiar
polityczny. Po drugie „Solidarność” jest ciągle rucnem wielonurtowym i wie
lopłaszczyznowym. Jaki na
tomiast model „Schdarnoścl” zostanie przyjęty _ _ w
przyszłości — tego. dzisiaj
jeszcze dokładnie nie wiadomo.
Toczy _ się bardzo
szeroka dyskusja r.a ton e
mat
.cją o to w^zj scy.
Myślę, że ten proolem wy
jaśni na .bLzszy zjazd „bo
lidarności”.
11
Dziękuję ta rozmowę,
AndrZ&I DuHO^Ski
,
*

,,Requi?!ii' Verdien w Oparze Bałtyckiej
EQUIEM” powstało w najbardziej
dojrzałym okresie
twórczym Giuseppe Verdiego, między „Aidą”! a .Otellem”. Praw-konanie odbyło się 22 maja
1874 roku
Kościół San
Marco wypełniły tłumy. Za
mflpiŁem dyrygen^im stanał am kompozytor. „Requiem^od razu zdobyto uznanie publiczności i większóści kry ykćw Trzy dni
później sukces powtórzył
się w La Scali, a następIVi
w paryskiej Opera
Comique i toK rozpoczęła
się droga, mszy żałobnej po
estradach świata.
W ub. sobutę na estradzie POiFB w Gdańsku sta
nął chór Opery Bałtyckiej
i zasiadła orkiestra tym
razc n operowa. Zespół ten
bowiem otrzymał zaproszę
nie z zagranicy do ™ykonama omawianego dzieła,
Do wyjazdu pozostało spo-

ro czasu, jednak już w so- frazę. Niemniej n.e uniknę
botę i niedzielę gdańska ła drobnych usterek intopubliczność miała okazję nacyjnych, a momentami
usłyszeć przygotowany u- pewne fragmenty po protwór. Kwartet solistów sta st miały zbyt duży cięnowili: Izabela Kłosińska zar garnkowy aa jej ro- sopran. Pola Lipinek*, dzaj głosu. Pola Lipińska
— mezzosopran; Tadeusz śpiewała pevmie. z doMoroz - tenor i Milej świadczeniem, lecz jakby
Witkiewicz - bas. Ch£ zr ęczona
co znajdowało
operowy został wzmocnio- odbicie w nie najtepszej ja
ny przez solistów naszego kości dzuięKU. Młody toteatru, a prowadzenie spo nor — Tadeusz Moro*, stoczy wato w rękach Janusza jący właściwie na początP-zybylskiego. To co ten ku drogi wokalnej., zaecywielki aparat wykonawczy dowanie zbyt wcześnie sięg
przedstawił dało z pewno- nąl po trudne dzieło Verścią dyrygentowi nwte- diego. Skupiał się wyłączriał do dalszej pracy nad me na stron.»- emisyjnej,
udoskonaleniem jakości od a problemy techniczne wie
twórstwa.
Uważam.
że lokrotnie dawały o . sobie
przede wszystkim
partie znać. Maciej Witkiewicz
solowe wymagają korekt. był. wyraźni » w medysp
Najbardziej podobała mi zycji, a orte obu panów
się Izabela Kłosińska śpię- na granicy krzyku. wywitwająca naturalnie, z kultu- iuły wątpliwe wrażenia fe
rą, ładnie realizująca pia- stetyczne.
-a'y kr\T et
na na
wysoKich tonach. n:e zestrojony m onacyjnie
muzykalnie
prowadząca nie wypracował wspólnego
mianownika wymazowego,
W „Requiem” Verdiego
ogromną
rolę
odgrywa
chór. Przygotowany przez
Janusza Łapota we frag
mentach brzmiał naprawdę
świetnie.
Niektóre części
wymagają jeszcze wyrów
H
nania, aby cały zespół wo
O puchar „Dziennika
kalny funkcjonował na za
sadzie monolitu. Trzeba
podkreślić bardzo ładne
fragmenty piano — wy
chodzące
od
szeptu a
także potężne brzmienia.
Wyjątkowo
sprzyjającą gość z antypodów» pokonał Orkiestra Opery Bałtyckiej
w bieżącym roku aurę sta- J. Piętkę 6:2, 6:1. W poje- zaprezentowała dobrą for
i ’ako nośnik napięć
rają się
wykorzystać do dynku o trzecie
miejsce mę
dramatycznych dzieła zasłu
końca amatorzy gry' w te- inny Australijczyk o pol żyła
na słowa uznania. Po
ni sa, ubiegający się w cy- sko brzmiącym nazwisku prawienia
wymaga ragklu turniejów» Grand Prix Wrzos zwyciężył P. Diłaja rnent z ośmioma
trąbkami
Wybrzeża TKKF o puchar 6:3, 6:4.
i intonacja wiolonczel. Ja
, Dziennika
Bałtyckiego”. Takż«s trzeci turtuej debto- nusz Przybylski duży na
TX7 Hirmeiach
startuia
w ramach
Prix cisk położył na kontrasty
turniejacn
Eia.r%uyą Zz Wybrzeta
; koiGrand
uch nechii
reguły dawni
zawodnicy prZynłósi
sukces duetowi z
tempa i dynamiki. Rozleg
klubowi, W Sezon: e urlopc- Australii. W finale
Sluyter
ła skala brzmienia _ była
wym także wczasowicze w» i
s P,ie-CZzaś imponująca. Spojrzenie dy
tvm niekiedy za,,raniczni. w spotkaniu o trzecią pozy- rygenta na „Requiem: Ver
Ostatni taki
przypadek cję vr. i p. Diłajowie wygrali diego — przejrzyste, odda
vdz:ału
obcokrajowców z z. Ziała i J. Piętką 6.3, 6:1. ło wewnętrzny sens utwo-

„R

m»l;l

Tym razem górą Australijczycy

nflał miejsce w
me iawnjmi 20. turnieju tegorocznej eaycji
GPW na kor-

łig£

Mineto
jeszcze, trochę
czasu, zanim właściciel zde
cydował się na pomalowa
nie płyt, ale tylko
raz.
Zapewne, aby udokumento
wać, te i tak postawi na
swoim. Czas biegnie szyb
ko, po dwóch latach farby
już prawie
nie
widać,
a dom Jak stał tak
stoi. Również jego właści
ciel „relaksuje się” w „zdro
wym”,
działkowym oto
czeniu... Tylko
sąsiednie
działki są coraz rządzie;
odwiedzane...
Jaki moraj z
©powie
gci? Ąno taki ^ zasada
^ólnu.- Tomku...” stosowana jest naial f to z powodzeniem, I nie ma silnych. aby - .ai* baamyälnego obywała do pod.

»
bestowo-cementowycn
na
pokrycie dachów i ścian
na tererie ogrodów działkowych i rekreacyjnych.
Ak 3ak to u nas zwykie
,
protesty pisma opiÄirÄ, ES
E' Mdego roku sporo. Ta jednak winny przecież zbuiwersozbulwersowała otoczenie i
spowodowała, że sąsiedzi za
protestowa li. Chodziło, ba
gatelka, o pokrycie dachu
płytą
azbestowo-cemen
tową. Głupota czy brak
wyobraźni? Właściciel, „bu
dowlaniec” z zawodu, miał
widocznie do nich łatwiej
szy dostęp niż do innycn
materiałów, którymi ludzie
tradycyjnie
kryją dachy.
I nic dziwnego; płyty az
bestowo-cementowe
aku;
rat dwa miesiące wcześniej
utraciły atest zdrowotny (a
więc i budowlany) i leża
ły pewnie
bezużytecznie
na placach budów
Protesty działkowców w
pierwszej kolejności zosta
ły skierowane do zarzą
du ogrodu.
Wszak
to włl* ± zmusić do natych- porządkowania ffet rpołeczzarząd
właśnie
wydaje miastowego działania) — nej (słusznej!) presji
W
zgodę na budowę domkow sobie, a życie toczy się da- końcu nie chodzi o*bla_
.
•
lej.
(do
po- ’hostkę. Chodzi o życie inna swoim terenie,
‘ J; Zarząd
^
\ którego
... powi- dobno
obwiniony
działko- nych.
men więc zwi :ić uwa- wicz należy także), nie zaZbierając materiały
do
gę ,na material, z któ- reagował. I znowu pyta- tej publikacji, znalazłam m
rego Się je buduje Zwła- nie; brak wyobraźni? Mo- formację prasową (z końszcza że do protestu do- że fakt, te azbesT ni© dzia ca ub. roku), w której
łączono
opin ę
państżg w przeświadczę Naczelnego Sądu Adminiwowego
wojewódzkiego nju niektórych nie działa grracyjnego Ośrodek
ZćlnspeKtora sanitarnego w w ogóle?A może wiara, miejscowy w Poznaniu, doGdańsku, która nie pozo- że „t-ysie powietrze” ogro- tyczące
podobnego przy,
du'zneutralizuje truciznę? padku. Również chodziło o
stawia nawet cienia wątpli- zaczynają więc krążyć pis- płyty
azbestowo-cemenwoścl. Mówi bowiem, że ma, ' Najpierw działkowcy towe. Sąd stwierdził, że
azbest jest materiałem wv wysyłają protest do Wydzia ..obiekty budowlane pojątkowo “ trwaivm i ie-o łu Architektury, Nadzoru winny być projektowane i
Ją.„
y
.} , Budowlanego, Ochrory Sro budowane w sposób zapewwłókna mogą przenosić się dGwiska i Gospodarki Wod. niajacy niezbędne warunz wodą i powietrzem na nej Urzędu Miejskiego w y zdrowotne, a więc nie
znaczne odległości.
Może Sopocie (bo tam usytuowa zagrażające ludzkiemu żyon krążyć w przyrodzie, bo ny jest wspominany
o- ciu”. Dlatego wspomnlajest „niezniszczalny”. Nie- gród), a następnie do po- ny NSA wydał „naisaz zcektórzy eksperci uważają, dobnego wydziału Urzędu montowania t>łyt ązbestoże każda ilość azbestu mo Wojewódzkiego. Czas pły- wo-cementowych
stafloże doprowadzić do choro- nie, pisma wędrują tarn, t wiącycb ocieplenie äemu .
by nowotworowej. Znajdu- z powrotem,
działkowic?
Jak zakończy się sopocje
buduje o^ouu
bez ki skandal jeszcze nie wia
j* się
się on
on pa
na liście
liście 21
zi związ
związ swój
swój dom
^ zarTad
kow
chem’cznych. kto- przeszKod. Zarząd o,, au ^dumo
^ Sprawa trafiła jed
rych działanie rakotwór- nadal nie reaguje,
nak do NSA w Gdańcze zostało stwierdzone.
Wreszcie wydział Urzędu
Jesf ró.wnież yy« ienicny w Miejskiego wvdaje decy.
A swoją drogą jaK bezwykazie związków rako.
twórczych
Międzynaro- Z]Q- nalezy eternit pomalo- radne sąnaszeurzędy. Bezdowego
Stowarzyszenia wać dwukrotnie farbą olej radne czyzwyczajnie bezBad-A nad Rakiem (IARC). ną! To ponoć
zmniejszy C2ynne?
Zdaniem inspektora saiu- (bo przecież nie wyeliminutamego organa nadzoru bu je) niebezpieczeństwo u- ■ 1
dowlanego powinny wydać walniania się włókien słAlina Panasiuk
zakaz stosowania płyt az- bestowych.
ASZ Czytelnik uprawda swoje grząd
ki od paru lat. W
sierpniu 1987 roku
SSofTudowJ dnSku rN^‘
P ął budowę domku. N.-

W

Przygoda

^drewia

Na antenie PR

Gdański Magazyn Katolicki
inicja+y wy
or dyna- Kurii Biskupiej w GdanWyrażam
nadzieję, że
riusza
gdańskiego, sku — jest przekazywanie właśnie magazyn katolicTadeusza w ramach tzw. 3 blokÓA- ki na antenie
Polskiego
ks. bpa
Goclowskiego, który
jem tematycznych,
rozdziela- Radia podejmie prz>na,“
zarazem krajowym dusz- nych przerywnikami mu- mmej w pewnej
mierze
pasterzem ludzi morza, pc zyeznymi. aktualnych wia funkcje'— w sposób zarlę
wTstała
nowa audycja ra- domości z życia Ko: co to, pczy — tycn
wszystkich
diowa
pod nazwą: Gdań- katechezy (na wybrany te form ewangelizacji, które
ski
Magazyn Katolicki, mat)
oraz problemów Kościół
sprawuje w co
Transmitowana jest ona w duszpasterskich
związa- dziennej swej pracy duszkażdy czwartek o godz. nych z ludźmi morza i ich pasterskiej.
14 oraz powtarzana 5-krot rodzinami. Przewiduje się
Pragniemy w tym pro
nie w ciągu nocy, w ra- rozszerzenie kręgu ludzi
ach progi amu nadawa- współpracujących z tą au?w
mach
;go przez
ledakcję au- dycją również o grono o- , .
/•
:
nego
-- A:o
pauia,. za
« gra sób świeckich.
c;a. 1 i5I°; rJ’. s-,rtua«-«
dycji
dla Polaków
aiaiego
będziemy
chcieli
nicą, na falach krótkich w
Inaugurując w ub. m. wypełnić go zróżmicowapaśmie
25, 31,
41 i 49 emisję
m
riurw-19, m,cm
.r-rr-nv
GMK — ks. op T. nymd
treściami, w któy;a rodaków 7^ h1 to lo'clowski po siedział .n. rych byłaby i krótka kacwh i nractnacvch LJa m-: *Rod»j pracy ludzi teoheza i refleksja na tentra w fvmJą tatżp «i-i morza o>drywa ich od. co- maty związane z zagaonie.
man-nam
ł ^ - hak ów dziennego kontaktu z tym niami praktycenymi % żyzna;
c -oh «e o -e^o ■ ^-ystkim,
co jest tak cia
chrześcijańskiego i
™ mol1 noa
barazo zwyczajne w ż.v- wreszcie pragniemy Wam
na morzu, poza Krajem.
ci,u ludiai pracujących na ułatwić kontakt — poda
Celem tej
12*minutcwej lądzie. Odrywa ich rów jąc informację — z Waaudycji, redagowanej
u nież
>d
bezpośrednich, szymi kościołami lokalnycenie
przez ks. u pa i chciałoby
się po w edzieć mi jak również z Kościonowskiego — przewód- codziennych kontaktów z łem w r>olsce ua tle żynicząceg«'Komisji Episkożyciem religijnym, od u- cia Kcściota powszechnepatu i s. Ludzi Morza o- działu we mszy
świętej, go”,
raz sekretarza e; Komisji od zwyczajnyćh
praktyk
Czwartkowe
sudycje
— ks.
dr
Stanisława religijnych, od kontaktu z > GMK ragrywune
są
w
Ziembę,
wicekanclerza prasą i książką Katolicką, poniedziałki w gdańskiej

OKOŁ
spra^
^7. }eK’ *e '
wierskiero wy
rósł mur SlP
mi
czenia,
pom;mo że n? ten tema', ukazały się liczne publikacje,
Pisali o mej Włodzim.ierz
objął , „Wieczór Wybrzeża”, Wodecki .w „Głosie Wybrzeża”, Jarosław Mykowft nad zespołem Z. Puszjta- ski
w Przeta«ładzie
Tvgod
i. Matal»
rza fl)ziennik Bałtycki”.
(jaw) mU w >< tyce”, iUei
nodpi«ny w „Wlecze
WjbrW, • h^ennihu
Bałtyckim” i Polityce” w

rzutach — co podkreślono
7 te*™ 0 a aTa i’u
czącegozwiązku zawoaowego w oliwskim
zoo
_r P”zewod5^lek. wet. Marka
Grabkowskiego, udzieliła Zbignie
wow- Siewierskiemu kary
upomnienia.
Zarzuty
okazały
się jed
7
j
',nak bezoodstawne,Äadaniu
co po

tlrrtirja. - ufahl
r*
u*ca” Ba wy Bali..'
wszechczasów —
Peie wypowiedział
się na teskiej. W „Polityce” opubl.
niat szans w przyszłorocznych
kowano też oświadczenie
mistrzostwach
Świata „Italia Rady
Dyrektorów Pol
[awoIyU upatruJ, skich Ogrodów Zoologicz
w zeSpote swego kiaju — Bra
nych jednoznacznie piętnu
zylii. w półfinałowej czwórce jące metody, jakie zartoso
Widziałby Włochy,
RFN, Au- wano Drzv nodieciu deev1 Brazylię,
przy
czym
.7/iiar n Zbignie
zh n ,
zji o odwołaniu
„canarinhus
mają jego zdaniem największe
szansa na wa Siewierskiego ze sta
ostateczny sukces,
nowiska dyrektora.
Oficjalne czynniki
nie
Pele powiedział, te po zm anie w ustawieniu drużyny bra
zareagowały na żaden z
zyüJskiej,
ona otx tcr.io
ró tych artykułów
— jakby
wnie
dobrgjest
w obronie
?taku.
Ustawienie w obronie 5 graczy ich po prostu nie było.
tworzy defensywę bardzo trud
Dzielnicowa
Kom-ną do sf°rsowanl&, zaś trąd;, - sja
Kontrolno-Rewizyjna
ćyjna szybkość
i skuteczność
strzelecka brazylijskich napast PZPR w Gdaósku-Wrzesz
czu, opierając się na zaników nie' uległa osłabieniu.

Sr,°Jno^TO",ZYJneJ
*
®“Sk^e5“^chJylotj
7hT^.;0„- c
•
Zbigniew
Siewierski
od^
wołał się jeonak również
od uchwały
Egzekutywy
KD
PZPR
Gdańsk
-Vj%zes3ICŁ ^fałacei mj
____
rekc,ner‘aac^
stanowi
sko ayrektora Miejskiego
rt*
Ogrodu
„Wybrzeże” w Gdańsku"r i!!!'
się
uiKarania ludzi, którzy
posługując
*ię oszczer si wami doprowadzili
do
wydania niesłusznych de
cyzji.
•prawę
rekomendacj!
WKKR w Gdańsku przeka

Kto w drużynie J. Kupcewicza?

\rtrfrrei Małachowski.
AnAndrzej
tviaiarnovi._o, Ä
drzej Bikiewicz,
laneusz
Motowidło i Stanisław Gło
c-a rki
..
,
Przypomnijmy też, IZ pa
9^nat ‘nad tym
zespołem

ru, nie nasuwało wątpliwości i pozwalało na skojarzę
nia zgodne z założeniami
kompozytora,
ß .
.
. .
.
s,^. zf ™
*pół.
na ^trad^ie
st^Plł ™w. na. e.traa.je,
pokarał swoje niemałe mozhwości w kreacją, innej
formy muzycznej nu opera, balet czy operetka,
śt*vtw*w*
ra, ivtfcK
l,KuyN!'R4

Frzedstawlamy dziś perypetie naszego Czytelni
ka, który wymarzył sobie relaks na własnej dział
ce.
Działka Jak zapewne wszyscy wiedzą, stała się
już pewnego rodzaju polskim sposobem na życie.'
Własny kawałek ziemi, ruch na świeżym powie
trzu, zdrowa żywność, zdrowe powietrze...

J

Rozgłośni Polskiego Radia
pod kierunkiem red. uechosława Stefaniaka, a na
stępnie przekazywane do
studia w Warszawie, skąd
emitowane są w świat.
Najbliższa audycja,
tj.
2 listopada bi„ przyoada
jąca w Dzień
Zaduszny,
będzie miała cnarakter okolicznościowegc
monta
żu
litera oko-muzycznego,
a na zakończenie krótką
kronikę z życia Kościoła
na Wybrzeżu.
F rzypomm jmy, że
Już
oa ponad 8 lat — właśnie
w rumach Duszpasterstwa
Ludzi Morza — t-ransmitowane są msz« św. z ko
ścioła św.
Elżbiety w
Gdańsku (z soboty na nit
dzielę o godz. 23.15 oriz
w niedzielę o godz. 14). Obecnie
następuje zatem
rozszerzenie
zakresu tej
audycji. Być może w przy
szłości GMK bęozie można również odbierać na
talach rozgłośni lokalnej
PR w Gdańsku, czego nowermi magazynowi życzymy z całego sema.
<ht)

50 PROC. WYSOKOŚCI ABONAMENTU?
jestem mieszkańcem
Wejherowa I od chwili uru
chomienia II programu teiewizji nigdy go nie od
bierałem I do dziś nie odbieram. Sprawa ta dotyczy
również odbiorców programów telewizyjnych w Innych
miejscowościach
naszego województwa. Należy przy
tym zaznaczyć, iż program II jest
często
baidziej
atrakcyjny I ciekawy niż I.
Uważam, Iż
abonenci,
którzy nie odbierają II
programu sq pokrzywdzeni płacąc abonament tej sa
mej wysokości co oi, którzy odbierają oba.
W związku z powyższym stawiam wniosek, aby abo
nenci, którzy nie odbierają II programu płacili •tyl
ko 50 proc. wysokości abonamentu.
Stwierdzam -ównież, Iż bez nacisku ze strony społe
czeństwa uruchomienie nadajnika
II
programu
trwać: będzie nada! w nieskończoność.

(1797)
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Prognozy Pelego
Przebywający

piywatnle
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Stolicy ’weńezlieU' najsłynnlej ■

ZT?? z, *
Kwrtrolno-RewizyjiM
PZPR w GoansKu. Uchwa

za.a do Sekretariatu KW przejawr
nieuczciwość .
Sekretariat KW PZPR
PZPR. T1' nrzednie władze Toteż redakcja
zwróciła w Gdańsku na swym pomic
z rozpoznaniem ^a- PZPR' c Gd^^uTdztornika
br“‘w wy^uwy
Pomimo
licznych
od.
bą
o
zapoznani*
się
ze
chaniu
informacji
wojewódzkie zwlekały jed się do I sekretarza KW siedzeniu w dniuprzewo7 paś
i ponagleń, Zbig- sprawą
Zbigrdewa
Sie- dnicząeegc
Wojewódzkiej
niew Siewierski nie mógł wierskiego. Zainteresował Komisji
Kontrolno-Rewh
zyjnej w sprawie cofnię
cia w roku 1987 rekomenoacjl partyjnej do sprawo
wania
lunkcj? dyrektora
zoo w Oliwie Zbigniewo
wi Siewierskiemu,
uznał
m. im, iż podjęcie tej de
cyzji przez KD Wrzeszcz
było niesłuszne. Z deza
probatą odniesiono się do
ówczesnych praktyk, któ
rych przykładem była wy
żej wymieniona
decyzja.
Uznano też za nieprawne
łowy brak reakcji poorzed
niego Sekretariatu Komi
tetu
Wojewódzkiego
a
Gdańsku na wniosek Wo
jewódzkiej Komisji Rondociekać się jakiejkolwiek się nią również Marek trolno-Re wizy j nej.
Można teraz oczekiwać
odpowiedzi.
Szymi, ńs ki z „Trybuny Lu
W jednym x pierwszych du”, przeastewiając I se- że odnośne władze admi
wyciągną z
wywiadów
1 udzielonych kretaraow-i KW w Gdań- nistracyjne
„Głosowi Wybrzeża” zastęp sku swoje uwagi na ten tes° odpowiedr»« wniosku
ca człomca Biura Politycz- temat.
nego,
I
sekretarz KW
Jak mo-Jna było oczekl
PZPR w Gdai.sku Marek wać, reakcja I sekretarza
Marian
Hołdakowski
zapowie- KW w Gdańsku
Manta
dział, że pędzie zdecydo- Hołdakowskiego była zaePodgóreczny
wanie
zwalczał wszelkie cydowana*

W.L
Nazwisko i adres znane redakcji
„LIDER", ALE... OD KOŃCA?

Bez zbytnich wstępów chcę kilkoma zdaniami przy
łączyć się do głosów krytycznych, które bardzo nega
tywnie oceniają działalność kierownictwa supersamu
„Lider” w
Gdańsku-Suchaninie przy ul. Paderew
skiego Otóż myślałem, że po opublikowaniu waszego
artykułu, w tym sklepie cokolwiek poprawi się na lep
sze, a tu^ niestety, stan jaki był przed artykułem jest
i teraz. Kontrolerki I superkontroierki jak krążyły tak
ł krążą po raił, a kolejki Jak były za koszykami I przed
kasami (najczęściej jedna czynna), tak i teraz stoją.
Stoisko z nabiałem I art. monopolowymi nadal nieczyn
ne.
Oddzielna sprawa to higieniczna sprzeaai mięsa
I wędlin —( edna ekspedientka waży i pakuje towar
1 równocześnie liczy bonknoty ł bilon, mimo że naj
częściej towar na stoisku mięsnym sprzedają dwia
ekspedientki. A przecież wystarczyłoby wymagać, by
jedna zajęta się towarem, a druga pieniędzmi.
Masło, Jak w żadnym Innym sklepie, nadal sprzedaje
się z kartonów przy kasie — a nie leży w looówkoch
na sali. Na moje pytanie, dlaczego zastosowano taki
styl sprzedaży masła — to przed złodziejami — toka
była odpowiedź. Myślę, że wielu klientów „Lidera”
tak samo ocenia jak ja działalność kierownictwa skiepu.

(1800)

Nazwisko i adres uiane redakcji
O RATOWANIU KARTUSKIEGO ZABYTKU

Dnia 18 października br. w „DB” ukazał się arty
kuł „Na Górze Szpiczastej stanie kaplica”. Mowa tutaj
jest m. in. o tym, ze głównym Inicjatorem jest mec.
Franciszek Noga. Czytam „Dziennik Bałtycki” 1 „Po
meranię” od lat. W nr. 2 „Pomeranii” z 1985 r. p.
Henryk Groth w artykule „Zabytki w Kartuzach” pisze,
że aby uenronić mu'y kapliczki św. K-zyża przed dal
szą dewastacja zawiesił tam krzyż, wykonał tabliczkę
z napisem „Kaplica św. Krzyża poł. XVII w." oraz
zawiesił półeczkę na kwiaty. Pisze dalej,; że trzeba
by zroDić wieżyczKę, ale tego nie jest w stanie sam
wykonać.
Pan Henryk Groth wręcz wola, aby ratować kapli
cę, która rozpada się na naszych oczach, apeluje
0 ratowanie tego zabytku. Czy to nie p. Henryk Groth
jest inicjatorem zainteresowania się i odbudową kap
licy? To dopiero po apelu pr H. G. zainteresował się
sprawą konserwator wojewódzki. Oosobiście często cho
dzp na Górę Szpiczastą i pamiętam, że krzyż, półki
1 napis zostały umieszczone tam przez p. H. G. lotem
1983 r., a więc już od 6 lat działa w tym kierunku.
Gdyby nie on to jestem przekonany, że do tej pory
nikt by się nie zainteresował ową kaplicą. Jako miesz
kaniec Kartuz jestem mu bardzo wdzięczny, iż zaczął
działać w tej sprawie.
(1779)
K. T. Kartuzy
Nazwisko i adres znane redakcji

CZUJĘ SIĘ OSZUKANA
Nawiązując do notatki z dnia 20/21, X. br. pt.
„Czuję się oszukana", Biuro Podróży „Ostoja" w Gdy
ni wyjaśnia:
13-aniowv pobyt w Domu Turysty w Zakopanem zos
tał zorganizowany na życzenie naszej klientki x uwzglę
dnieniem jej wymagań (pokój 2-osobowy z łazienką
oraz całodzienne wyżywienie).
Po
przedstawieniu
klientce dokładnej kalkulacji kosztów pobytu w Demu
Turysty, pobrano kwotę 100 400 z? za jedno skierowa
nie. Dlaczego klientka nie kwestionuje w przedsta
wionej kalkulccji braku
pozycji ko, pozostanie jej
tajemnicą. Należy dodoć, że na życzenie klientki w
czasie pobytu w Domu Turysty opiekę ko otrzymała,
jak również brała udział w organizowanych wyciecz
kach.
Najbardziej niezrozumiały jest dla nas fakt żądania
zapłaty w wys. 105 820, — od naszej klientki. Kto
zażadal? Nasze biuro nie wystąpiło, ani wystąpić nie
zamierza z żądaniem jakiejkolwiek dopłaty Również
BHiT w Nowym Sączu nie zwróciło się do nas z żad
nym1 roszczeniami. Kalkulacja pobytu w Domu Tu.rysty w Zakopanem została sporządzona z zastrzeże
niem, że koszty nie ulegną zwiększeniu, o cz^m klien- |
tka została poinformowana w dniu 17 lipca br.
Dziwi, a jednocześnie oburza oskarżenie o żądaniu
przez nas dopłaty, ponieważ jest bezpodstawne, jak
również takt, że możliwość wyboru poszczególnych po
traw z karty dań w ramach ustalonej stawki dziennej
zostaje uznana za brak właściwej organizacji.
(f707>

rozegrany
zostańe
czwarty
turniej
debiowv gpw, -pn™

4
r jnnil Gdans.c.
rtdońck z-wy
7wv- czym
wszystkich
chętt-cn Lecmi
'ch zapisy
r przvjmc
me będą
ciężył pewmie
Australii- nfJ kjejŁnU w piątek 8 bm. do
czyk Slayter. W
finale godz. 16.30.
<ko>

O
pożegnalnym meczu
Zdzisława Puszkarza pisahśmy już przedwczoraj. Przy
pomnijmy więc, że rozpocz
nie się on w
r ajbliższą
sobotę o godz. 19 na sta
dionie Bałtyku
Gdynia.
Podaliśmy też sktad druży
ny „Dzidka”.
Dzisiaj natomiast podaI
___szy piłkarz
jemy zestaw zawodników,
łctórzy pod wodzą Janosza
Kupcewicza wystąpią przeciwko drużynie Puwkąra.
Oto Oi. i
Jh .eK
Fie
kowski, Fiancisztk
fchenttn Zbigniew Strze. , .
rTtTtiipleckt,
Vndrzri <
wski, Mieczysław Rajski,
Stanisław Burzyński, Czesław Boguszewicz, ■•-tefan
Klińskl,
Leszek Kędzia,

BAŁTYCKI

Pełnomocnik biurc
Maria Jaworska

KOMU TO PRZESZKADZAŁO?
Odpowiadając na notatkę pt. „Komu to przeszkadza
ło?” zamieszczoną w dniu 9 października br. Przedsię
biorstw'© Hurtu Spożywczego O/W w Gaahsku, uprzej
mie wyjaśnia:
Zmiana formy sDrzedaży artykułów przemysłowych z sa
moobsługowej na tradycyjną została podyktowana przede
wszystkim troską o ochronę mienia. Kierownictwo pla
cówki rozszerzyło asortyment towarowy art. przemy
słowych o kosmetyki i środki higieny
osobistej. Z
uwagi na :ch małą przestrzenność notowano częste
przypadl'i kradzieży, co obciążało osoby materialnie
odpcwieazialne. Ponadto za taką
formą sprzedaży
przemawiają względy higemczne.
Jesieśmy przekonani, że zakup
tych artykułów nq
stoiku
tradycyjnym
jest
czasochłonny,
ąl?
knacznie dogodniejszy bo wsparty fachową znajomo
ścią i poradą ze strony sprzedawcy. Odnośnie prak
tyk wyłączania stoiska z obsługi wyjaśniamy, że dzieje
się tak w sytuacjach, gdy liczba sprzedawców z róż
nych względów zma'eje do tego stopnia, iż nie ma
możliwości utrzymańa pełnej gotowości handlowej <-toisk z artykułami pierwszej potrzeby. W takich sytu
acjach — naszym zdaniem — mniejszym złem spo
łecznym jest wyłączenie stoiska z aft. przemysłowymi,
niż żywnościowymi. Czynimy usilr.ie strania, aby takie
sytuacje zostały całkowicie wyeliminowane.
(1668)

Z-ca dyrektora ds. detalu
mgr Olg'erd Jeśman
Oorac. HOTA
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HANDLOWO-SEFWISOWY FIRMY CANON
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Przedsiębiorstwo
Usług owo - Prąd u kcyjne
Spółka z o.o. w Gdańsku
ul. Fahrenheita 4

.granicznego
jORSTWO HANDLU ZA'

p\

complex"

SPOtXÄ AKCVJNA

LUB DEWIZY

ZA ZŁOTÓWKI

• KSEROKOPIARKI
• TELEFAXY
• MASZYNY DO PISANIA
• KALKULATORY BIUROWE
• MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
FIRM CANONv OLIVETTI. RANK XEROX, MITA, SIEMENS, CASIO.
Odmór towaru z własnego sicładu celnego w Gdyni. Przy hurtowych
kontraktach umożliwiamy poznanie eksploatacji i serwisu bezpośrednio
u producenta na nasz koszt. Udzielamy gwarancji od 12 do 24 miesięcy.
SUPERCENY
ZA ZŁOTÓWKI

ZA DEWIZY

BEZ PROBLEMÓW
DUŻO SZYBCIEJ
ABSOLUTNIE NAJKORZYSTNIEJ.

OFERUJE
wykonywanie następujących pruć:

• ślusarskie
• spawalnicze
• takielarskie
• odlewnicze
• obróbkę mechaniczną
• naprawy urządzeń chłodniczych
• wyważanie dynamiczne
• naprawy podłóg w pomieszczeniach kom
puterowych.
Informacje w siedzibie spółki lub pod nu
merem telefonu 41-51-64.
K-15313

GDYNI
POLSKA 4?
WARSZAWSKA 10
ABRAHAMA 4
PUŁASKIEGO 8
MIGAŁY 40

R-12170
Gminna Spółdz.^knia
„Samopomoc Chłopska“ w Skórczu

WIERTNICZYCH * GDASęnj
ul. Szafarnia 4

O G l A 5 7 A prrt-toręi

zleci zaprojektowanie i wykonanie

— MAGAZYNU OCIEPLANEGO (w 40 proc.) na istniejącej siatce pali
typu FUNDEX, w GdańsKu przy ul. Sandomierskiej 45
— wymiary magazynu — 120X02,0X5,0
— termin przekazania magazynu do exsploatacji — III kw. 1990 r.
Oferty z podaniem kosztu naieży śniadać w dyrekcji PRW, ul. Sza
farnia 4, 80-755 Gdańsk. .
Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerami telefonów:
31-39-83, 31-49-83 lub 31-36 74 do 76 wewn. 18, telex 051-2436.
K-146t>9
RADA NAD70RCZA
MORSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w GDYNI

OGŁASZA

* Ó,ff' l u * s.

10 LUTEGO 7
22 LIPCA 7 (hotel GDYNIA)

• NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU MARKI
,,ROBURf’ skrzyniowy, nr rejestracyjny
GDE 797B, rok produkcji 1973. Cena wy
woławcza 5 708 400 zł.
Przetarg odbędzie się dfna 15.11.89 r. o
godz. 10 na terenie bazy GS.
Pojazd oglądać można w dniach 13 i 14.11.
89 r. w godzinach od 8 do 14. Odo wiązuje
wadium w wysokości 10 proc. płatne w dniu
pizetargu do godz. 9 w kasie CS.
Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
K-15372

SOPOT
BOH MONTE CASSINO 17
POWSTAŃCÓW WARSZAWY
8/12
(hotel GRAND;
GDAŃSK
OLIWSKA 85
JELiTKOWSKa 23
(hotel MARINA)
GRUNWALDZKA 100 —
..Montana”
WALT JAGIELLOŃSKIE 2/4
(LOT)
WARTKA 5

*4 STANOWrSSfO »RFTTSi 9PÓ<qr*U*f

*
Kandydaci powinni spełniać nastepu.iąr,e warunki:
1. Wyższe wykształcenie piawnicze, techniczne (budowlane) lub eko
nomiczne
2. Wiek do 55 lat
ł
3. Staż pracy minimum lO lat, w tym 8 lat na stanowiskach kierowni
czych
4. Dobry stan zdrowia
Oferty powinny zawierać:
1. Kwestionariusz osobowy, życiorys, dwie fotografie
2. Odpis dyplomu, i zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach
3. Opinie z miejsc pracy za okres co najmniej 5 lat
4. Zaświadczenie o stanie zdrowia.
Oferty wraz z dokumentami należy składać w terminie do 15.11.
1°89 roku pod adresem: Morska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gdyni
ul. Korzenna 15.
K-15062

POUTlGR

AGENCJA OCHRONY MIENIA
„SEKURITAS”

Oddział Gdynia, ul. 22 Lipca 22, Hotel
„Gdynia” pok. 125, tel. 20-66-61 wewn. 125

wieiob-anżowy
wielobranżowy
wielobranżowy
wielobranżowy
wielobranżowy

wielobranżowy
RTV — Hitachi

U*OK»» W ZAJrmi:

—
—
—
—

konwojowania i inkaso walorów pieniężnych
ochrony osobistej i mienia
ochrony imprez kulturalnych
całodobowej ochrony obiektów.

Agencja „SEKURITAS” gwarancją solidności
i dyskrecji.
K-14735
pracy .jechnorem”
w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 139
tel. 41-00-01, wewn. 318, 319

spółdzielnia

TWOIM
BIUREM
PODRÓŻY

41-36-82
NIE MASZ CZASU - ZADZWOŃ!
— umawiamy telefonicznie klientów na konkrexnq godzinę na
wykonanie następujących usług:

— przyjmowanie wniosków paszportowych
— pośrednictwo w załatwianiu wiz do RFN, Grecji, Turcji, Holandii,
Kanady, Stanów Zjednoczonych
— ubezpieczenia , WARTA”
— wypełnianie druków wizowych
poświadczame własnoręczności podpisów osób wystawiających
zaproszenia lub składających oświadczenia dołączone do podań
kwestionariuszy paszportowych (zgody rodziców na tn*yjazdy
dzieci).
— U NAS UNIKNIESZ KOLEJEK.
Uzyskasz fachową informację na temat swujego wyjazdu.
— CENY KONKURENCYJNE.
PONADTO OFERUJEMY:

— wycieczki do ZSRR
—» wczasy w NRD
— wyjazdy ula grup zorganizowanych do Katynia.
BIURO PODRÓŻY „POLMAR” — GDANSK-WRZESZCZ, ul. Grzegorza z Sanoka 10 (rejon ul. Kościuszki, Klonowicza. Wrzeszczanskiej),
TEL. 41-36-82.
ZAPRASZAMY.
K-14864
NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
Sopot, ul. Tatrzańska 19

W

ZATRUDNI

murarzy
tynkarzy
zbrojarzy
pomocników murarzy
dozorców
Zapewniamy bardzo dobre warunki praey
oraz atrakcyjne zaronki.
K-13899

POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA
Gdańsk, ul. Kościuszki 8, tef. 41-99-63

Towarzystwo Przemysłowo-Handlowe
„UNIWERSUM”
Sp. z o.o, w Gdańsku

zawiadamia P.T. Klientów, źe:

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
GDAŃSK-ŚRÓDMIESCIE
Gdańsk, ul. Powstańców Warszawskich 23

OO t * $ 2A
rwę*«* m, awwJffP mwłftągWBŚSjWy

• samochód NYSA T-522, nr rej. GDN274A (rok produkcji 1973, stopień
zużycia 70 proc.), cena wywoławcza 244 830 zł
oraz
11 przetarg nieograniczony na sprzedaż następującego sorzetu:

• samochód STAR W-28, nr rej. GDX644B (rok produkcji 1975, stopień
zużycia 70 proc.), cena wywoławcza 664 942 zł
• samochód FIAT 125p pick-up nr rej. GDT277B (rok produkcji 1980.
stopień zużycia 60 proc.), cena wywoławcza 707 342 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 15.11.1989 roku o godzinę 9.00 w sie
dzibie przedsiębiorstwa.
Wadium w wvsokosci 10 proc. ceny wywoławczej naieży wpłacać
do kasy przedsiębiorstwa naipóźniei w dniu przetargu.
Pojazdy można oglądać w siedzibie Zakładu Transportu i Sprzętu
na trzy dni przed przetargiem w godz. 9—12.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo ao unieważnienia przetargu
bez podania przyczyn.
K-14884

Specjalistyczny Zakład Kardiologiczny
PIS? „RESPOL”

PtOWADZ? SPRZEDAŻ OTTg*
mtfjtasnych

POLICA

• typ SAKTJRA (mono, stereo)
• typ MACAB (stereo)
Ceny konkurencyjne —. termin instalacji
anteny — bardzo krótki!
Punkt sprzedaży znaiduje się w sklepie
„Uniwersum” (Gdańsk-Żablanka, ul. Subisława 30). Informacji udzielamy pod numerem
telefonu 57-96-71.
K-15349

JEDYNE W POLSCE:
• nowoczesną komputerową analizę EKG
• elektroniczne mierzenie ciśnienia krwi
oraz
*
• konsultacje specjalistów kardiologów.
Scoot, Łazienki Północne, godz. 13—17.
Rejestracja telefoniczna od godz. 10, tel.:
51-53-52. PRZYJĘCIA BEZ SKIEROWAŃ.
K.14816

„FAŁDOM" Spółka z o.o. (j.g.u.}

w Sopocie, ai. Niepodległości
skrzyżowanie z ul. Czyżewskiego

606/610 —
>S

14TIUDKI
na budowle Domu Kombatanta w Gdyni
Karwlnach III:

—
—
—
—
—

murarzy, pomocników
cieśli
zbrojarzy
robotników budowlanych
dozorców (mogą być renciści?

"r

22-09-21
B'uro Turystyki
Gdynia
ul. Kombatantów 14

POSIADAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA
NA WYCIECZKI DO:

Gwarantujemy korzystne warunki płacowe,
a po roku nienagannej pracy chętnym
zapewniam^ wyjazd na budowy eksportowe,
tel. do biura spółki 51-80-21 w»wn. 208 lub
221, tel. na budowę 24-39-84.
IC-14813

• WIEDNIA, PARYŻA, RZYMU, HAMBUR
GA MONACHIUM (giełda samochodowa),
w AI^Y BAWARSKIE, do TASZKIFNTTJ
i 8AMARKANDY.
WIZUJĘMY
PASZPORT Y
DO RFN.
22-09-21.

K-14915

PPU „Spawmet* Spółka r a.c.

OGŻASZA PRZETARG MJk SPTTCDAl SU^^XTHOO
• STAR A 28. nr silnika 59656, nr podwozia 95715, nr rejestracyjny
GDX662B, rok produkcji 1975, cena wywoławcza 690 000 zł
• STAR A 28, nr silnika 31243,-nr podwozia 001671. nr rejestracyjny
GDW228B rok produkcji 1974, cena wywoławcza 690 000 zł
• ŻUK A 11, nr silnika 00041, nr podwozia 325485, nr rejestracyjny
GDW236B, rok produkcji 1974. cena wywoławcza 866 000 zł
Przetarg odbędzie się dnia 14.11. w siedzibie Powszechnej Agencji
Handlowej Gdansk, ul. Kościuszki 8 o godz. 10 00.
W razie niedojścia do skutku I przetargu. II przetarg odbędzie się
dnia 15.11. o godz. 10.00 w miejscu jak wyżej.
Pojazdy można oglądać w siedzibie Zakładów Piwowarskich w Gdań
sku. ul. Kirńskiego 1-5 w przeddzień przetargu w gndz. 9,00—14.00.
Wadium w wjsokości 10 proc. ceny wywoławczej wpłacać należy
w Powszechnej Agencji Handlowej Gdańsk-Wrzeszcz. ul Kościuszki 8,
w przeddzień przetargu w godz. 9.00—14.00, ewentualnie w dniu prze
targu w ńiiejscu jego odbycia.
Zastrzegamy sobie prawo ouwołania przetargu be* podania przyczyn.
V
G-29704

.

jsaaai

SOPOCIE

• na sprzedaż samochodu marki IFA W-50 L, rok produkcji 1981, nr
rej. GDP099B.
Cena wywoławcza pierwszego przetargu wynosi 3 300 000 zł.
Pierwszy przetarg odbędzie się 14.11.1989 r. w sali 101 w budynku
zarządu sp-ni przy ul. Tatrzańskiej 19 o godz, 11. Z cnwilą niedojścia
do skutku pierwszego przetargu, drugi odbędzie się w dniu 29.11.8$ r.
w tym samym miejscu o godz. 11.
Oględzin samochodu można dokonać w dniach 9, 10. i 3 listonada br.
w godzinach od 10 do 14 na placu przy ul. Cieszyńskiego 4 w Sopocie
(osiedle Bród wino). Przystępujący do przetargu obowiązapi są wpłacić
wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej w kasie sp-ni w dniu
przetargu do godz. 10,30. NSM zastrzega sobie prawo do unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
K-14227

a-o»»«©uiacveh orac&wmków j

—
—
—
—
—

OÖU5L. «KF Afe?

I

wielo branżo wt
spożywczy
spożywczy/zabawki
RTV
kosmetyki/papierosy
alkohol
snożywczy/kosmet.
spożywczy
kosmetyki/zabawki
audio wideo

w&vśtś

• Norymberg!,

ra atrakcyjnych warunkach płacowych
—
—
—
—

plaska rzy
malarzy-konserwatorów
pracowników niewykwalifikowanych
spawaczy

OFFRUJEi
Pruro Turystyki „CONSORT1'

'dynia-Redłowo, ul. Kombatantów
14. tel. 22-09-21.
K-14Ö16

Dyrekcja Hotelu „ORBIS-MARINA"
w Gdańsku, ul. Jelitkowska 20

te i powodów technicznych Hotei 1 Zakład
Gastronomiczny będt, wyłączona ■ eksploa
tacji od dnia 13.11.1980 r. od godz. 8.00 de
dnia 15.11.1989 r. do godz. 14.00.
K-14750

«V®«- $Jk

1) GWARANTUJEMY:
— pełne wdrożenia oferowanych przez nas
systemów mikre komputerowych (eko
nomicznych)
2) POLECAMY;

— zbiór symbol! mate-iałowych do upo
rządkowania gospodarki magazynowej
(120 tys. rozycji)

Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska" w Skórczu

O li
• SAMOCHODU MARKT „ROBUR" skrzy
niowy, nr rej. GDE797B, rok prod. 197S,
ceni wywoławcza 5 708 400 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 15.11.198S r. •
godz. 10 na terenie bazy GS.
Poiazd oglądać można w dniach 1S i 14.11.89
w godz. 8—14.
Obowiązuje wadium w wysokości 10 proc.
płatne w dniu przetargu do godz. 9 w kasie
GS. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
K-15291

3) DOSTARCZAMY:

— sprzęt mikrokomputerowy dobrej ja
kości; ceny i terminy konkurencyjne,
np.r
• mikrokomputery
• drukarki
• zasilacze awaryjne
• papier do drukarek
Tel./fax 219-6C1 tli 054275 «vtr« pf.

K-1*382

ze skierowaniem z Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych na stano
wiska ROBOTNICZE pracowników z wykształceniem średnim zawodo
wym. średnim ogólnym, zasadniczym zawodowym i podstawowym w ni
żej wym eleKtrociepłowniacn:
ELEKTROCIEPŁOWNIA

•

„OŁOWIANKA” Gdańsk ul. ’Ołowianka 1.
działu Kadr 1 Szkolenia, tel. 31-52-86

Zgłaszać się do Wy

ELEKTROCIEPŁOWNIA

GDANSK 2, ul. Wiślna 6-16. Zgłaszać się do
Szkolenia, tel. 47-42-64 lub 47-42-66

Wydziału Kadr 1

ELEKTROCIEPŁOWNIA

GDYNIA 1, 2 Gdynia, ul. Energetyków 1. Zgłaszać się do Wydziału
Kadr 1 Szkolenia, tel. 20-70-01
ELEKTROCIEPŁOWNIA

GDYNIA 3 Gdynia, ul. Pucka 118. Zgłaszać się do Wydziału Kadr
i Szkolenia, tel. 23-93-30.
Zatrudnionym zapewniamy:

1— wysokie .wynagrodzenie na podstawie branżowego systemu wynagra
dzania w energetvc«
— zdobycie zawodu energetyka
— przyuczenie w krótkim terminie do zawodu, zdobywanie nowych kwa
lifikacji lub Ich podnoszenie na kursach
/
— kontynuowanie nauki w szkołach średnich 1 wyższych 1
— zakwaterowanie w hotelu roDOtniczj-m lub kwaterach prywatnych
— możliwość ubiegania się o mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej któ
rej patronuje przedsiębiorstwo
- pyjazdy do pracy eksportowej za granicę
— wczasy I kolenie, krajowe i zagraniczne.
K-6345
GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
w Karsinie

Monachium, Augsburga

— przewozy autokarowa w terminach:
7.11., 21.11., 5.12., 19.12 4- WIZY

Nasz adres: GdaAsk-Oliwa ul. A Lirzmeńskiego 17. tel. 37-11-16, 52-43-42, 52-02-23.
K-13718

PP Zespół Elektrociepłowni „GDANSK” w Gdańsku,
ul. Wiślna 6-16

MiA' Mątu
Izbc Skarbowa w Gdańsku z dniem
6 listopada przystępuje do zawierania
umów na badania sorawozdań finanso
wych za 1989 r. Zgłoszeń telefonicznych
Izba nie przyjmuje.
K-15325

Ciągnik URS Tg C-355, rok 1971, nr rej. GDG575R cen? wywoławcza
4 213 110 zł.

Przetarg odoedzie *ię ,w Biurze' Zarządu GS .SCh” przy ul. Długiej
184 o goaz. 9.00 dnia 16 listooada. Przystępujący do przetargu winni
najpóźniej w przeddzień przetargu wpłacić w Banku Spółdzielczym
w Kar, mie nrzy ui. Długiej 50 na konto B=-nk Gdański O. Kościerzyna
nr 301846-794 — wadium w wysokości 10'proc. ceny wywoławczej.
W przypadku ruedoiścia do skutku pierwszego przetargu, w t'-m
famym dniu odbędzie się II przetarg
W przetargu mogą wziąć udział rolnicy, którzy udokumentują nofiadanie gospodarstwa rolnego.
Ciągnik można oglądać codziennie w godz. 9—13 w Bazie Obrotu
Rolnego w Karsinie, ul. Dworcowa 28
Gminna Spółdzielnia „SCb" zastrzega sobie prawo unieważnienia
przetargu bpodania przyczyn, ja« również nie odpowiada za wad-r
ukrr+e ęprzedawar ego ciągnika
K-15201
SPOłDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO
w Gdańsku

fta sprzedaż środkow trwałych w Oddziale Tczew,
ul. Głowackiego 2a

• przyczepa D-50 nr rej. GDH043P, rok prod. 1978 zu£vCie 85 proc.,
cena wywoławcza 450 000 zł
• p zyczepa dłu+ycowa T-10, nr rej. GDH-072D. rok prod 1975. zuzveie
58 proc,, cena wywoławcza 250 000 zł.
Przetarg odoedzie się w dniu 9 11.1989 r. o godz. 10.30 w siedzib:wymienionego oodziału.
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości
10^ proc. ceny wywoławczej w dniu przetargu do godziny 10.00.
Urządzenia możnr ogladać w przeddzień przetargu w godz. od
10.00 do 14.00.
Jeżeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku to w tym samym
dniu o godz. 12.00 odbędzie się drugi przetarg
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wycofania dowolnego urządzenia
i przetargu lub jego unieważnienie óez podania przyczyny.
K-13921

250 (13684) 2 listopada 1989

DłU NNIK

ASTRA

wywiy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA
skUru* Ją:
k(il4Źa*jy i koledzy z Prac. PO , MERAMONT” GdaasK.
G-32150

Koleżance Janinio Romanowskiej
wyrazy głębokieg» współczucia z powouu śmierci

SPRZEDAM

Koledze Józefowi Płatu
«zczerego współczucia

A łada Ją:
koleżanki

z

powodu

śmierci

BRATA
.

i

r-r

.

»spMcuc.

„ _ .

składają

PORADNICTWO i po
średnictwo w
obrocie
nieruchomośc.apii
(do
my, działki, mieszkania)
— czynne w godz. 12—
16, poniedziałek, środa,
czwartek, Gdańsit, Ryl backie Pobrzeże 5—7 m
4. Tel. 31-60-47.
G-30651

MĘŻA
pracownicy ZOAPL w Pasłęku.
____ .______________ _______ K-15392

wyraz»

«

PO-

matki

>
dyrekcja, koleżanki i koledzy aa Stoczni
.m- Con. ada Korzeniowskiego.

■■■ u i ■

UWAGA
dyrektorzy
przedsiębiorstw, spółek,
rzemieślnicy! Szybkie i
korzy stne
transakcje
kupna — sprzedaży de
wiz z pominięciem prze
ta-gów Doradztwo
w
sprawach
eksportowoimportowych.
Techno
export,
Gdańsk,
tel.
57-»4-39, 57-83-17, Gdy
nia, tel. 23-69-41
G-3U94

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
dyrekcja
«raz
Przedsiębiorstwa
Kartuzy.

OJCA
składają
rada, zarzad, związki zawodowe oraz ko
leżanki i koledzy z WSP „Szklarz”.
K-15511

Koledze Władysławowi K utkasz
wyiazy serdecznego współczucia z powodu nagłej
śmierci

BRATA
składają
rada, zarząd, związki zawodowe oraz ko
leżanki 1 koledzy z WSP „Szklarz”.
__________________
K-15512

Kol. kol. Aleksandrze i Markowi Piskorsk.m
wyrazy głębOKiego współczucia z powouu śmierci

OJCA i TEŚCIA
składają

dyrekcja, koleżanki i koledzy , Biura Pla
nowania Przestrzennego w. Gdańsku.
K-15577

Wszystkim Którzy uczestniczyli w ostatniej dro
dze

BRONISŁAWA BONIK
serdeczne podziękowania składa

łona a dziećmi.
G-32693

WYNAJMĘ lokal do celów
handlowych,
na
terenie
Trójmiasta. Najchętniej Sc
pot. Tel. 71-13-29. '
G-31735

MKW. M ■

lat 77

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 listopada 989
r., o godz. 11.30 na cmentarzu Łosiowice, o
cjśym zawiadamia pogrążona w smuiku

rodzina.
G-32812
fiu

Szanownej Pani Wiesławie Krotofil
pielęgniarce ZOZ nr 1 w Gdańsku i Jej Najbliższym, natg’ęDsze wyrazy współczucia z powodu
śmierci
•
_ . .

KANTOR „GRAŁ” wymia
na walut zaprasza Żuko
wo, Gdańska 48.
0-25761

ZAKŁAD
Wykonawstwa
Architektury Wnętrz zatru
dni pracownika.
Specjal
ność zakładu: kominki, te
lefon 23-74-09.
S-5313
PQM.OC kuchenną. Tal. 3150-41, godz. 12—17.
Wolne
soboty 1 święta.
K-15295
SPÓŁKA p Inile
zatrudni:
murarzy,
tynkarzy
rob.
budowlanych
na bardzo
korzystnych
warunkach.
Proponowana
płaca
do
4000 zł na godz , tel. 3224-28. od 9 do 15.
K-15303

LEKARSKIE

SKłada^ayrekeja( lekarze, pielęgniarki i pozostali
współpracownicy.

G-31445

Koledze Markowi Podolskiemu
współczucia z powodu zgcyiu

OJCA
skład ją wgpßjpraicoWjjley

z

Zakładu

Drzewnej w Borzechowie.

Produkejl

,

K_153ö5

Drogiemu Koledze

mgr. inż. Michołowi Puchała
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

VTzVTY domowe
dzieci,
dorośli. Tel. 47-62-63, 56-2140
G-29917
KORD MEDICAL, dia
gnostyka:
USG (jamy
oizusżnej, tarczycy, gi
nekolog, położnicze), echokardiografia, enoosko
pia, badania: okulisty
czne, laryngologiczne la
boi atoryjne,
oakterio
logiczne, sondy, żołąd
kowe. Inf. tal. 51-05 .4.
od peniedz. do piątku
w godz 8 do 16, Sopot,
ul. Kościuszki 58.
K-11341

MATKI
•składają:
kierownictwo Kombinatu Budowlanego w
Gdyni, koleżanki 1 koledzy.
S-uoou
Głównej księgowej

mgr Krystynie Małkowskiej
wyrazy współczucia t powodu śmierci

MATKI
składają

praeowiiicv PWSiR „wars”
stauracji Gdańsk w Gdyni.

Oddział

Re,

Wszystkim, którzy okazali wiele serca i życzli
wości
dzielili z nami ból i smutek,
idnrow; •
dzili w ostatnią drogę nieodżałowanego męża.
ojca, teścia i dziadka
^

NAUKA
MATEMATYKA — ośmio
klasiści. Tel. IIW-W.,
Za
spa.
G-194 37
„OŚWIATA”
dyspon jje
volrymi miejscami na kur
sach:
—
i.zeiidniczo-mlstrzowskich
w
zaw odach: kierowca
median.k
pojazdów
samochodowych
elektromonter,
elektro
mechanik, ślusarz, nydrau
lik, biecharz, dekarz, sto
larz, maiarz) murarz, posa
dzk*?< szklarz — przyucza
jących do zawodu stniars,
cieśla.
Iniormacja:
Wrzeszcz, Waryńskiego
ł
T eflk 41-21-82.
JT 0-W45S

RAJMUNDA WĄTKI

Wszystkim,

którzy

uczestniczyli'

w

pogrzebie

mgr. inż. PIOTRA KNOBLAUCH

| TV-SAT — sprzęt, mon
| taże, doradztwo techni
czne. Vector Gdańsk-OI jowa,
ul. Turlejskiego
I 30. tel 52-77-77 .(9—17).
____________________ K-1.237
ZAKŁAD
Dezynsek
cji i Deratyzacji,
tel.
5' -91 -53
G-29947

najserdeczn ejsze podziękowanie składa

ZAKŁAD
Dezynsekcji,
tel. 51-18-99.
G-27416
Mi

Vyrazy głębokiego

i

serdecznego współczucia

Stanisławów! Wala
z powodu tragicznej śm'erd

CÓRKI
adają:
Zarząd
Rada Nadzorcza era* w>n«prsownicy ze Spö’dzielni Pracy Domy Mody
„Artus” w Gdańsku.
K-15350

ŁYMONIALNF
Matrymonialne
tl, g.” kojarzy małtradycyjni“ i noe.
Zaprasza
na
idrzejkowy” 25 liw godz 20—3
w
,,Feluka”,
Gd.-2a4, tel. 57-89-93 Molówić równ.eż hoK-14787

MOTORY f ACY JNi
FIATA I26p, produkcja 1935
—
TeL bi-15-lö.

CIĄGNIK TTrsu» >
C-4011
i nowy silnik do ciągnika
TJ-91! — Zdzisław Łukasik,
Pszczółki, Sportowi 1 B
codziennie, po VT
0-32080
STARA 200 wywrotKą skrzy
niową.
silnik 1-cylindro
wy diesla
spizedam. TeL
23-08-47.
S-4S05
fiata

126,

1880

sprzedam.

Wrzeszcz, żywiecka | B m
4«.
G-32306

dywanów,
G-30372

CYKLINO WAN1K,
nietoKsy C7J1 s, tel.

.kiery
31-89-53.
0-2 .461

HYDRAULICZNA,

31-73-65.
G-36235

CYK1 .INOWA.NIE

52-36-15.
G-3i826

tJKŁADANIE,
przekłada •
nie paiketu, 86-20-46.
G 30455
AUTOMATYCZNE.
zdalnie
sterowane sekretarki Pana
sonie, rejestrujące* rozmo
wy pod nieooacność aoonenta — unontujc Teir.b.t,
tel. 53-07-62.
G-26897

A NTENY
55,.

RTV,

tel.

37-95G-29907

TANIO — przystosowani«
do wideo, tel. 56-68-90.
G-2396'i

WIZOWANIE
paszportów
w tym do USA, wyrabia
nie paszportów, ubezpiecza
nia Warty, kantor wymia
ny walut Balt-Tur. Sopot,
Chrobrego 3.
K-15102
MALOWANIE,
nie, 24-08-61.
ANTENY
33

RTV,

tapetowaS-5799
tel.

RTV.

31-lf-TO
G-29931

WIDF.OFILMOWANIE,
3202-77
G-27831
iywanówj
CZYSZCZENIE
tapicerki, tel. 23-38-89. 20S-3831
36 27.
NEPTUN — kolor, 43-05-12
G-26753
ŻALUZJE
22 -25-78.

CZYSZCZENIE
tel. Yl-24-60.

narkletu. 57G-27662

— m?szjny a< szycia pr zmysłowe firm zachodnich nowe i używane
— anteny satelitarne marki „SALORA’' Mark-2
— odzież jesienno-zimową upartą na wzorach zachodnich
w tym:
■pod nie
kurtki
dresy
— siłowniki 12 cali SAT.

JANŻAL,

tel.
G-30716

ASTRA

Najlepsze I najtańsze zestawy do odbioru telewizji satelitarnej
z pilotem, firmy SAKURA kupisz w:
Przedsiębiorstwie Przemysłowo-Handlowym „BIS” Spółka Ak
cyjna w Gdańsku.

Zatrudni:

—
—
—
—
—
—

szwaczki
elektroników SAT — umowa-zlecenie
specjalistów ds. zaopatrzenia i handlu
kierownika działu zaopatrzenia,’ zbytu i wdrożeń
kierowcę samochodu osobowego — technika samochodowej i
szwaczki w systemie pracy chałupniczej posiadające własne ma
szyny

Wydzierżaw :

*

— lokale handlowe na terenie Trójmiasta i Wejherowa.
Oferty kie-ować:
Wejherowo, ul. Graniczna 2
telefon:
dyrekcja 72-40-51
Zakład Odzieżowy 72-23-51, 72-23-52.

KUPNO — sprzeda* tele
wizory, radia, części RTV,
teł. 2v 51-53.
S-4995
WIZY do RFN i USA. 8,
C VISPOL, Gdynia,
ul.
Wrocławska 49, (10—17).
G-317«

AsTRA

-

ASTRA

ASTRA

K-8936
MATUR A *9u
- KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO MATUR
WSTĘPNYCH NA WY2SZF UCZELNIE.

DO EGZAMINÓW

Informacje 1 zapisy: ,
Gdańsk-Śródmieście, ul. 2ltbl Kr.uk 4, tel. 31-00-13, 31-43-32, w g. 9—16.
Gdańsk-Oliwa, ul. Arkońska 17 (SP nr 40), tel 52-27-23 w godz. 15—19
Gdynia, ul. TO I u lego 20 (SP nr 1), tel. 20-74-63 w godz. 15—19.
Tr;ew, ul. H. «Kołłątaja fi, tel. 44-64 w godz. 9—10.“

K-14579

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
w Starogardzie Gdańskim
INFORMUJE

że zgodnie z uchwałą Miejskiej Rady Narodowej WPROWADZA z
dniem 5.11.1989 ZMIANY TRAS KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ polega
jące na wyłączeniu * przejazdów x placu 1 Maja przez linie nr nr 9, 13,
14, 17, 18, 22 1 23ZMIANY NASTĘPUJĄ NA ODCINKACH:
LINIA NR 9
Od ul. Kryzana do Gdańskiej bez zmian, następnie ul. Sikorskiego —
Jagiełły — RybińsKiego — Kościuszki — Pstrowskiego i dalej do
Koteż bez zmian.
LINIA NR 13
Od ul. Kryzana do Gdańskiej bez zmian, następni) ul. Sikorskiego
— Jagiełły — II Pułku Szwoleżerów — Kościuszki i do Owidza Dez
zmian.
LINIA NR 14
Od PKP i Zielona be^ zmiwn, dalej ul. Mickiewicza — Świerczew
skiego — Haraoa — Sob‘«skiego — Kościuszki — Pstrowskiego i dalej
bez zmian.
unia nk

CHCESZ SZYBKO, TANIO W OPARCIU O NAJLEPSZYCH
FACHOWCÓW ZORGANIZOWAĆ PRACĘ SWOJEJ FIRMY.
Z G Ł O Ś S I Ę

KOZNfi

ZA WSZE najtaniej wypoiy
cza oraz wymiana wideokaset
Agencja
PROOMHIA Gdańsk — Szero
ka 11-13, zapraszamy Il
ls.
O 27199

ASTRA

Ponadto przedsiębiorstwo yiKupi:

dywanów,
G-24172

ODSTĄPIĘ W proc. unauałów działającej &póUL p.oduKcyjno ńanmowej
kra
wiectwo. Otarty 4673 UPT.
81-391 Gdynia t

ASTRA

— przewód antenowy SAT
— siłownik: 18 cali SAT
i
— maszyny przemysłowe do szycia produkcji krajów, demokracji ludo
Łwej — stęonówki, owerloki
— tkaniny.
\

DO

NASI

ZAKŁADY TECHNIK! BIUROWEJ

HF

BIURO-TEGHNIKA

K-15374.

doradztwo przy doborze sprzętu
■ zakup mikrokomputerów za złotówki
■ oprogramowanie użytkowe wraz z wdrożeniem i «koleniem
dyskietki, papier i taśmy do drukarek, filtry ochronne na monitory i
inne materiały eksploatacyjne
zakup kserokopiarek, marzyp o o pisania i kalkulatorów
mebli biurowych i stanowisk komputerowych
najszybszy i najdoskonalszy serwis
NIE TRACĄC CZASU ZAŁATWISZ WSZYSTKO W JEDNYM
MIEJSCU

SKLEP
budowlany
Gaańsk, Jedności Robotni
czej 373 tel. o2-33-43. (1018) poleca: mozaikę parkie
tową, grzejniki
żeliwne,
boazerię,
terakotę
unp.
RFN. płytki imp RFN te
rakotę krajową, płytki kra
jowe, płytki lastryko.
0-317831

Zapraszam) do naszych ZAKŁADÓW.

Centrum Usług Komputerowych Gdańsk-Oliwa. ul. Piastowska 108,
tel. 53-26-06, 53-17-18, ux 0512618
Biuro Sprzedaży Gdynia, ul.
21-78-32, tlx 054460,

MAM telefon mogę potrę
dniczyć w usługach, 41-52
0-J24JS

Szanowni Kwaieroaawcy
Biura Zakwaterowań MPT „Gdańsk-Tourist’1
w Gdańsku

Nawiązując do umowy zawartej z naszym
przedsiębiorstwem na zakwaterowanie praco
wników i ich rodzin w kwaterach prywatnych
na terenie działalności biur zakwaterowa ma
w Gdańsku i w Tczewie uprzejmie informuję,
ze z powodu niewywiązywama się szeregu
zakładów pracy z terminowych płatności na
leżności za wykonane usługi, powstały wielo
milionowe zaiegłości płatnicze.
Sytuacja ta uniemożliwia MPT „ Gdańsk-Tourist" dokonywanie terminowo miesięcz
nych wypłat należności kw&terodawcom.

%

tel.

20-18-87.
X-14722

SPÓŁKA Z 00
GO ŹĄBIANKA SUBISŁAWA 30
SKLFP „UNIWERSUid"

f»>;ip*os

RADA PRACOWNICZA
Gdańsiiegc Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych w Gdańsku
ul. Chlebnickd 3/8
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO DYREKIORA PRZEDSIĘB»CRSTWA.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni posiadać:
— w} kształcenie wyższe ekonomiczno lub techniczne
— staż pracy 10 lat, w tym 5 lat na stanowiskach kierowniczych
— znajomość problematyki budownictwa.
Oferty składane przez kandydatów musza uwierał:

•
•
•
•

podanie
kwestionariusz osobowy i iyciorya
odpisy dokumertów ttwierdżających kwalifikacje
opinie za okres ostatnich 3 lat pracy.

Oferty wraz t dokumentami n« leży składać w sekretariacie przed
siębiorstwa w Gdańsku, ul. Chlebnicka 3/8, II piętro — w zamkniętych
kopertach z napisem „Konkurs", w terminie 14 dni od daty ogło
szenia.
Kandydująęy mogą uzyskać niezbędne informacje o przedsiębior
stwie, w dziale planowania, pokó^ 205, w godz. 8—14, telefon 31-38-41,
wewn. 24.
K-15007

FOTO

Darwne zdjęcia w ciągu 1 godziny,
wywoływanie filmów, slajdów,
zdjęcia paszportowe w 3 minuty,
zdjęcia z imprez i uroczystości — odbiór
ania następnego,

*if4*ł*

“*¥

fotografie reklamowe,

reprodukcje dzieł sztuk!,
sprzedaż art fotograficznych.

»-S16M

WALUTY OBCE I BONY
najrzetelniej kupują i sprzedają
KANTORY RRMY

7.« doznane * Tegc tytułu dolegliwości ser

MPT „Gdańsk-Tourist”
G-32190

?/15,

TEL 57-96-71

W związku s powyższym Miejskie Przedriębiorstwo Turystyczne „Gdansk-Tourist" wy
dłużą termin płatności miesięcznych należnoś
ci za wynajem pokoi gościnnych o dwa tygo
dnie przez okres najbliższych 8 miesięcy.
decznie Państwa przepraszamy, informując
jednocześnie, ia w ramach rekompensaty ka
żda miesięczna należność netto począwszy pd
miesiąca października powiększana będzie
o 5-procentowy dodatek do przysługującej
kwoty.

Władysława IV
»

ir

Od Stadniny do Mickiewicza bez zmian, następni* ul. Sikorskiego
— Jagiełły — Rybińskiego — Kcśęiuszki i dalej bez zmian.
LINIA NR 18
Od Sumina do Jagiełły be* zmian następnie ul. Jagiełły — Sikorskie
go — Świerczewskiego — Haraam — Zielon* — Kolejowi — PKP.
LINT A NR 22
Od 6 Marca do Pomorskiej bez zmian, następnie- ul. Pomorską —
ak N\epodległości — Jagiełły — Sikorskiego — Świerczewskiego —
Ha rasa — Mickiewicza — Gdańska I do Ciecholew bez zmian.
LINIA NR 23
Od Klonówki do Kościuszki bez zmian, następnie ul. Kościuszki —
Gnojnicka — Rybińskiego — Mickiewicza — Traugutta i, do PKP
bez zmian.
TRASY POZOSTAŁYCH LINII NIE ZMIENIAJĄ SIĘ.

ZAPEWNI Cl:

SSilESm
• GDAŃSK, ul 9 Yiętojansfca, napracdwtea
wejścia cio kościoła św. Mikołaje
• ELBLĄG, ul. Armii ijzarwenoj 111
• ELBLĄG, uL 1 Maja 4«.

• taesms
f wutxcft,
•4CI&Ü

ZAPRASZAMY

prowadząca działalność gospodarczą od 1984
roku. członek Spółki ,Wolny Obszar Celny”
Gdansk oraz Izby Gospodarczej Prywatnego
Przemysłu ł Handlu

KdfM

O dostawy sprzętu mucrokomputerowc^o w
dowolnej konfiguracji
• stałą konserwację sprzętu mikrokompute
rowego bez względu aa źródło nabycia
• Dełną kompleksową informatyzację przed
siębiorstw.
Informacji udziela: Biuro Handlowe So
pot, ul. Kujawska 3d, Tel. 51-82-74 lub
51-69-21. Tli 0512416.

1

Wielobranżowe Prcedsląbarthse Usług,
Produkcji i Handlu ,rMEOEXN Sp, i e.e.
jednostka gospodarki 'uspoł*4xnłoaai w Bulo
wie k. Gdańska, uL Kośelanka f, lei HS-481,1
JEST PRODUCENTEM WYROBÓW *

OPERUJE«

JC-14659

31-50G-29684

PRZES rrcAJ Ä.NIE
wideo,
TV, GrdańSK-Wrzeszci, Gra
tyny 2.
G-’9925
ANTENY

UKŁADANIE
04-72.

PRZED SiĘBIORśl WO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWE I HANDLOWE „RoMAREX"
Spółka z o.o.
Wejherowo, ul. Graniczna 2
OFERUJE DO NATYCHMIASTOWEJ SPRZEDAŻY«

BIURO USŁUG CONSULTINGOWYCH
„CONSULT" Sp. i o.o.

USŁUGI

kierownictwu WKTS,
dyrekcji
cuk ml, ko
legom krewnym, przyjaciołom sąsiadom, ®najomvm, serdeczne podziękowanie składa
r0dzlna
G -«IWO

CZySZCZENłK
63-23-82,

Ź ALUZJE kolorowe i zwy
kłe. tel. 23-54-14, Ti-09 96
72-47-Z9.
S-338Ż

TELEWIZORY, w deo, w.e
że, pralki, zamrażarki, lodówKi — pośrednictwo TE
CHNOMIX — tel. 20-57-22.
S-48'2

ASTRA

OFERLJEMó EONADTO zestawy profesjonalne firmy MaCAB
łącznie z pozycjonerem
ZAP.EWNIAMY serwis gwarancyjny (12-miesięczny) oraz serwis po
gwarancyjny.

NAGROBKI — przyjmuje
my zJecema
x real.zacją
na wiosnę po ooecnycn ce
nach. Gdańsk,
Kartuska
13.
0^30680

BEST — wymiana wa
lut, bonów PKO, walut
krajów
socjalistycznyeh, Gnansk
- Teatr
„Wybrzeże", Gdynia, ul.
10-Lutego 23, tel. 2028-34. Zapraszamy!

G-32270
•f
MAGNETOWIDY
telewi
zory, overlocku, stębnóv. ki,
inne maszyny
szwalnicze
dziewiarskie,
pośrednictwo
kupr.o — sprzedaż
FroVid. Tel. 47-64-09.
G-7636

ASTRA

INFGBMACJE: w siedzibie naszej spółki — Gaańsk, ul. Fahrenheita

PRZYSTOSOWANIE do w!
deo
krajowe — radziec
kie. tel. 25-30-16.
S 5371

!

ASTRA

4 lub telefoniczni*-1 — 41-51-64 w godzinach &.00—15.00.

BAUT-TUR
promocyj
ne ceny skupu u sprze- i
dąży
wa’ut i bonów
PKO, najniższa
prowi
zji, wizowanie paszpor
tów, wyrabianie
pasz
portów,
ubezDieczenia
Warty”, usługi kserogia
liczne, Sopot ul. Chro
brego 3, (9—H).
K-12258 !

MĘŻA

»

MMMB

ABC Kantor wymiany j
walut,
Kościerzyna, |
Świętojańska 121
G-32069 1

K'13109

'

MALOWANIE — tapeto\vanie. 20-94-29.
S-5520

KUPIE

PRACA

TADEUSZ (tRUPSKi

wyr*zv serdecznego

piec

LOKALE

Ł93
Dnia 30 października 1909 r. zmarł kochany mąż,
ojciec, teść, dziadek i pradziadek

RZY PZU ORAZ POŚREDNICY UBEZPIECZENIOWI.

DREWNIANE dizwl harmo
nijkowe, żaluzje, 87-92-45.
G-10177

Koleżance Genowefie Górskiej
wyrazy serdecznego współczucia z powodu nagłel
śmierci
>

v_____

gazowy.
G-31718

GRZEWCZY
Tel. 57-24-53.

ioleżanki 1 koledzy z
Budownictwa Rolniczego
K-15487

ICH WARTOŚĆ WCIĄŻ WZRASTA, INFORMACJI UDZIELAJĄ INSPEKTO-

CZYSZCZENIE
dywanów,
taplcerki, 54-34-19.
0-31127

ARCHITEKT
poszukuje
M-l Tel. 32-91-23,
K-15305

Inż- Cetardowi Kolińskiemu

ROLNlKU I NIE ZWLEKAJ Z UBEZPIECZENIEM ZWIERZĄT - PRZECiEż

LODÓWKĘ — chłodziarkę,
dużą. dwudrzwiową.
Tel.
32-82-34.
K-15304

_____ k-15463

Byłemu pracownikowi

składają

&

NIERUCHOMOŚCI

Koledze Januszowi Pilskiemu

składają

BAŁTYCKI

1. ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJ
NYCH:

—
—
—
—
—
—
—
—

kanały sventylaeyiaa
wywietrzaki dachowe
przepustmee
kratki wentylacyjne
filtry olejowe
tłumiki akustyc-ne
wyrzutnie dacnowe
itp.

z wyroby Ślusarski*

— pojemniki na śmieci F U.lIOOi
— okr.a i drzwi wystawowe

— okna typ SO
— drzwi w ościeżnicy Rf

Roinfcia Spółdzielnia ‘Produkcyjna
„ROLNIK"
w ń oteiaeh. gm. Starogard Gdański
ZATRUDNI od liatopada 1989 roku
• kierownika ubojn4 ora* rzeżników- do no
wo powstałej ubojni. Oferujemy wysokie
zarobki.

Szcaegółow» informacje pod nr tel. 236-09
Starogard Gdański
K-15231

— drzwi typ SD, KSn, D i Ina
— bramy, wrota

— balustrady
— segmenty ogrodzeniowe
— itp.

3 WYKONUJEMY PROJEKTY FORM WTRY
SKOWYCH
4 WYKONUJEMY PROJEKTY INSTALACJI
WENTYLACYJNYCH.
Jednocześnie informujemy, t* vi ueharalamy
produkcję urządzenia do wykonywania sląet
blacharskich — felców no linii prostej.
K-1436S

TELEWIZORY
USD 589,
FISHER FTM9Ó3 (28”)
USD 469,HITACHI CMT2130 <20")
USD 535,
HITACH] CMT 2139 (20") multieystem
USD 489OTAKE 552 (21”) stereo, teletext
USD 679,OTAKE 7088 (27") steieo. teletext
MAGNETOWIDY
USD 386,FISHER F\HP200 DK
HITACHI VT41«
USD 395USD 369,OTAKE VRC 1
ODTWARZACZE WIDEO
USD 2»9,HITACHI VTP fefi
USD 279.OTAKE VT 24S
ADRESY SKLEPÓW
fialoa komputerowy
Gdańsk, ul. Wały Jagiellońskie 2-4
Gd.-Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 100
Gdynia, ul. Pułaskiego I
Sklepy EW:
GdańsK, ul Jeiitkowska 20
Gdynia, ul. Polska 4S
Malbork, ul Kościuszki 48

Sopot, ul. Boh. Monte Casslne 17

Kwidzyn, ul. Dzierżyńskiego 36
K-15233

DZIENNIK

* M

Kupić, nie kupić?
Meble za dolary

Biust indyka'
w koglu -moglu

79

Tkiefon O
_ _ ds
mpoyfem

TYLOWE
p .ękne jest ayrektorem „Intermeble belgijskie do fragrance”).
sypialni, jadalni, 15— Czy nie obawiacie
się,, że dolarowa pro pozy
V’ng-roorru można kup’ć
Ł A KŁÓCENIA
w Gdyni w nowo otwar cja trafi w próżnię'’
—
W PROGRAMIE
tym salonie
meblowym zapytałam dyrektora ,.3i
przy ul., I Armii Wojska drexu” Beatę Żukowską i
Awaria anteny zoiorczej
jej współpracowników.
Polskiego 3.
uniemożliwia mieszkańcom
Za^kaik u j e t fi/k o jedno:
— Nie! — stwierdzili ka demu przt ul. Biegańskie
trzeba mieć w tym celu tegorycznie. — Pioszę nie go 39 B na Chełmie oglą
kilkaset dolarów, Pujedyn zapominać, że jesteśmy W danie programów telewi
zyjnych. Nasza czytelnicz
Tu
dolarowych ka jest
cze meble kosztują 200— Gdyni.
osobą niepełno
300 dolarów, a zestawy ok, klientów nie zaoraKnie sprawną i jak twierdzi, od
700 dolarów. Ofertą w du Ceny w porównaniu, z za dwóch tygodni pozbawiona
żym
wyborze, gdyż nP- chodnimi są umiarkowane. jest okna na świat. Admi
me
meble tapicerowane są w Mamy
zamiar oferować nistracja SM Chełm
kilkudziesięciu
w zoracn nie tylko
komplety, ale reaguje na sygnały lokato
przygotowało Biuro Eks- także
pojedyncze meble, rów w tej sprawie.
sportu i Importu „Bidrex" bibelotją a także po laz
ZIMNY PRYSZNIC
wraz z belgijską
firmą pierwszy w kraju, poste
3MD,
reprezentowaną ry. Są ładne i modne. Dla
Od 3 tygodni mieszkań
przez Wojciecha i Dorotę czego nie
mają zdobić
Soszyńskich (W. Soszyńsk1' ścian w polskich domach cy bloku przy ul. Ciotkow
skiego 8 na Zaspie pozba
i biurach?
Żeby jeszcze mieć z<a- wieni są dostępu do cie
płej
wody.
Lokatorzy
oasy dolarów...
(bk)
twierdzą, że zimny
pry-

S

Supersam „Rozstaje” na Zaspie. Godz. 16—17,
dzień powszedni. Aa stoisku mięsnym równo pou
kładane kawałki schabu wędzonego, jakieś mięso
od szynki, lub łopatki. Ani jednej osoby. Troctię da
lej w tym samym ciągu bufetowym nabiał: a tam
m. tn.: kiełbasa z drobiu, słonina, kurczę wędzone,
biust z indyka, piersi kurze, kurczaki (mrożone, ale
już trochę seledynowe), buraczKi, sałatka z kapusty,
sery, twarożek, drożdże, j a ja, mleko w proszku, ma
sio (bywają też i ryby wędzone). Jedna sprzedaw
czyni. Kolejna 30 osób
Kupuję droździe (i dag). Stoję l myślę. „Rozstaje”
nazwa adenwaina, bo czy kierownictwo nie roz
stało się za zdrowym rozsądKiemr Chwała Bogu
(i nie tylko) ni» mamy już kartek, a więc czy nie
można by sprzedawać wędlin, słoniny, drobiu i in
nych wyrobów mięsno-drobiowych na stoisku wę
dliniarskim? A nabiał niech będzie tylko naoiałem.
H.M.

250 (13684) 2 listopada 1989

BAŁTYCKI
tanir przydałby
idmini
«tracji osiedla znajdującej
aię prz.y ul. Leszczyńskich.
Podobne problemy mają
mieszkańcy bloku przy ul.
Bulońskiej 8 A na More
nie. Tam od miesiąca nie
ma ciepłej wody.
OSIEDLOWE
WYSYPISKO
Przy ul. Kameliowej na
gdyńskim os;edlu Dąbrowa
jest 8 bloków czteropiętro
wych i tylko jeden mały
śmietnik, z którego odpad
ki wywozi się coraz rza
dziej.
Przypominamy, ie tele
fon do reportera
czynny
jest w poniedziałki, wtorki,
środy I piątki w godz. 10—
13.
(adun)

O: W

lufirlo
mfedzseć

Śpiewnik uliczny i domowy”

HARFIS W GDYNI

Dom pełen
mankamentów

Z kaset na estradę

Chociaż tego nazwiska
zabrakło ba afiszach, za
powiadających koncert pt.
„Śpiewnik uliczny i domo
wy — piosenki lat ostat
nich”, Janusz Rewiński
jc-st jednym z licznych zna
komitych
wykonawców
programu.
Programu,
który jawi się jako
im
preza poważna,
nastro
jowa, patriotyczna. Zdziwił
nas więc nieco udział w
koncercie Janusza lewiń
skiego, zwykle rozśmiesza
jącego wspaniale swą pu
bliczność.
— Ni« zawsze podczas
moich spotkań z widzami
musi być wesoło i śmiesz
nie —
powiedz:ał znany

aktor kabaretowy. — Dob
rze czuję się
również w
repertuarze
zaunga żowanym. Utwory demaskujące
naszą rzeczywistość ostat
nich lat są mi bardzo bli
skie. Nie było mnie w kra
ju, gdy w Gdańsku odby
wał się pterwszy przegląd
tzw. piosenki
zakazanej
Wystąpiłem
natomiast w
ubiegłym roku na koncer
cie w warszawskiej Sań
Kongresowej.
Cieszę się,
że będziemy mogli zapre
zentować ten sam program
trójmiejskiej
publiczno
ści. Dlaczego nie ma mo
jego nazwiska na plaka
tach? Wpłynęły na to tru
dności
organizacyjne na

początku przygotowań do
występów w hali „Olivia”.
Przypomnijmy, że w kon
certach,
zaplanowanych
na 9, 10 i 11 bm. zo
baczymy m. In. Stanisławę
Celińską, Halinę Kunicką,
Joannę Szczepkou ską, Da
nutę Rinn,
Przemysława
Gintrowskiego,
Mariana
Opanię, Macieja Zembate
go, Stanisława Tyma i.Ma
cieja Pietrzyka. Prowadze
nia podjęli się: Lucjan Ky
dryński i Wojciech Młynar
ski.
Utwory z tzw. drugiego
obiegu zaprezentowane zos
taną szerokiej
widowni
akurat w dniach.
kiedy
obchodzić będziemy kolej
ną rocznicę
odzyskania
przez Polskę niepodległo
ści.

Oczekują pomocy
administracji
,.. pod takim tytułem uka
zała sie 5 peżdziernika or. no
tatka informująca
o bałaga
nie 1 brudzie w klatce schedo
wej budynku nr 4 przy
ui.
Siennickiej w Gdańsku.
Jak wynika
z wyjaśnienia
zastępcy kierownika Admini
stracji Osiedla nr J — p. Wie
sława Szczęśniaka,
budynek
ten ma etatową obsadę gospo
darcza, a kontrole nie
po
twierdzają zarzutów
zawar
tych w notatce. Z obsmwacjl i sygnałów lokatorow napływających do administracji

osiedla wynika, że porządek
w tym budynku Jest
lepsę,niż kiedykolwiek. Tak . wiec
zawarty w notatce zarzut AO
nr 2 uważa za bezpodstawny.
Cieszy nas. te są dozorcy —
należycie spełniający
swoje
obowiązki. Gdyby tak jeszcze
administracja
zapewniła
wszystkim lokatorom, oj.
w
każdym budynku 1 jego klat
ce — ład i porządek, poczu
cie szczęścia
i wdzięczności
mieszkańców byłoby niewątpH
wie pełne.
(0)

Z głębekim * Hem zawiadamiamy, że w dniu 28
października 19<i9 r. zmarła nasza długoletnia pra
cownica

Wszystkich,
zainteresowa
nych
koncertami
w hali
,,Olivia” odsyłamy do ..Orbi
sów”' gdzie można kupić bi
lety.
Zamówienia
zmorowe
i indywidualne
przvjmuie
GIA
„Estrada”, tel: 31-17-01.
(ul. Garncarska 18)
kurz

A

od admini
W pełni lata (czerwiec br.) wyegzekwować
w mieszkaniu nr 2 Drży u!. stratora naprawy komina.
Bałtyckiej 4a ^
Jelitkowie,
Natomiast rodzina miesz
rozsadziło
piec. Na szczę kająca pod ,,1", zleciła w
ście, do tragedii nie doszło. tvm samym ROM, przesta
zlewozmywaka, fa
Piec co prawda przestawio wieni
chowcy dwukrotnie
wyzna
no,- ale każdorazowe rozpa czyli termin usługi i... „zapo
lenie ognia
powoduje, że mnieli" przyjść, pomimo że
w mieszkaniu pojawia się pobrali już zaliczkę
czad.
Wszystkim zaś
lokatorom
Zaczęły się interwencje u dokuczają od czterech lat
kominiarzy i w ROM ni 7 niesprawne drzwi. Zimą ko
przy ul. Lecha w Gdańsku. rytarz jest pełen śniegu Na
czeka też rynna,
Wiele już było wizyt fachow wymianę
ców i oapowiednich komisji. w której rośnie trawa, a wo
Zgodnie stwierdzono, ze na da ieci po ścianach...
leży napraw:ć
komin, gdrż
Czyżby takie „detale" nie
niesprawne sq
jego prze interesem jły administratora?
wody. Tak w;ęc
przyczyny
L.T.
wydobywającego się
czadu
wszyscy znajq, ale zaniepo
kojeni grozqcym niebezpie
czeństwem
lokatorzy, nie
mogq przez
tyle miesięcy

W intencji poległych
żołnierzy z kresów

W niedzielę, 5 bm. o
goaz. 13 w kościele św.
pięć dni temu ukazała się kują dobrym ludziorh, którzy Bartłomieja w Gdańsku
notatka o braku ciepłej wo mają aojście do kurków za (ul. Gnilna) odbędzie się
dy w klatce „B"
przy ul. szyokie i skuteczne działanie. msza w intencji poległych
żołnierzy 3, 6, 7 Wileń
Żwirki i \Angury 3 na Zaspie.
skiej Brygady AK,
Od
H.M
Otóż już jest Lokatorzy dzię

kogo prać?

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29
października 1988 r. po długiej i ciężkiej chorobie
zmarł nasz ukochany syn, mąż, ojciec, teść i dzia
dek

DANIELA KAZUBSKA

Dyrektorowi Tadeuszowi Wojdakowi
wyrazy głębokiego współczucia « powodu śmierci

TEŚCIOWEJ
DANIEL! KAZUSSKIEJ

Msza św. żałoona odprawiona zostanie w
dniu 2 listonada 1989 r. o godz. 8.3d w koś
ciele św. Stanisława Biskupa we Wrzeszczu
przy ul. Dzierżyńskiego.
Pogrzeb tego samego dr a o godz. 14 na
cmentarzu Srebrzysko.
rodzina.
G-31692
zmarł

tragicznie,

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
4 listopada 1989 r. o godz. 11 w kościele pod
wezwaniem Zesłania Ducha Świętego w Sopocie-Brod winie
Pogrzeb oabędzie się tego samego dnia ó
godz. 13 na cmentarzu Katolickim w Sopo
cie.
Siostra 1 rodzice.
G-32707

kochany

Z głębokim żalem 1 smutkiem xi wiadamlamy,
ż.e dnia 28 października 1989 r. zmarła nasza ko
chana mamuaia, siostra, babcia 1 teściowa

*. + p.

Kochanemu bratu oraz dzieciom wyrazy głębo
kiego współczucia z powodu śmierci

HENRYK ZBIKOWSKI

20NY I MATKI
ś. + p.

STEFANIA BURCHARDT

Pogrzeb odbędzie się dnia 3 listopada 1989
r., o goaz. 12 na cmentarzu Lostowickim, o
czym zawiadamia

B doz i:i Szmidt
lat 58

!

Piosmiy o n.eskładanie km-idOiencH.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie S
listopada 1989 r. o godz. 9 w kościele św.
Jadwigi w Gclar. sku-Nowym Porcie.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 15 na cmentarzu w Gdańsku-Łustowicach.
Pogrążona w smutku
'
.
.
Prosimy o nie .»kła danie kondolencjl.

StmmsGwc wi Plasuniowi
Spółdzielnl

„Samopomoc

rodzina.

Rada Nadzorcza, zarząd oraz
BER Puck.

„

G-32770

Przev ełebnemu duchowieństwu: ks. proboszczo
wi oraz księżom z Bazyliki Mariackiej, ks. Ja
nuszowi Rekpwfik'emu, przyjaciołom, braci rze
mieślniczej, sąsiadom, rodzinie oraz wszysWTm,
którzy wzięli udział w pogrzebie mego najdroż
szego męża
*. fp.

HENRYKA WIŚNIEWSKIEGO
składa serdeczne „Bóg zapłać!’

Msza św. żałobna odprawiona zostanie „2 li
stopada 1989 r. o goaz, 11.30 w kościele MBB
w Gdyni-Orłowie.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 13 na
cmentarzu Witomińskim.
Rodzina.
____ _____________________________ ______________ S-6056
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że dnia tfl
października 1989 r. zasnęła snem wiecznym na
sza kochana mamusia, teściowa, babcia 1 pra
babcia

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 3
listopada 1989 r. o godz. 9.50 w kościele Prze
mienienia Pańskiego w Gdyn:-Cisowej.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 11 na
cmentarzu Witomińskim.
Pogrążona w żalu
t

rodzina
S-6050

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 30.10.
1989 r. zmarł nasz długoletni pracownik

SYLWESTER JAWORSKI
tona ż maml,
G-32749

Kobdze Januszowi Koniecznemu

27.10.1989

r.

zmarł

tragiczni«

składają

Wyrazy głębokiego wapóiczueia Rodzinie Zmar
łego składają
.
. .
współpracownicy, NSZZ, ”OP, dyrekcja
POM w Nowym Dworze Gd.

K-1M5!

Z głębokim żalem zawiadamiamy te dnia 28
października 1989 r. zmarła nasza najukochańsza
mama, siostra, szwagierka i ciocia

TERESA SŁAPEK

dvrekeja oraz •wsp6łpracownit\ z Banku
Gdańskiego I Od&zlału w Gdańsku-Wrzesz
czu.
G-32778

Wszystkim, którzy uczestniczyli w ostatniej dro
dze

JANA FREDA
erdeczne

„Bóg

zapłać!*'.

naszej

wieloletniej,

Rodzina.
G-32691

PROGRAM I
8.35 —
Domator”
8 a0 — ..Domowe przedszkole”
9.15 — DT — wiadomości
9.25 — ..Glina
z
wyższych
sfer” (5) — „Wypadek w ci
ty” — serial ai g
10.20 — ..Domator”
11.10 — Polska w latach mlędzywojennycn — ..Kształto
wanie granic II Rzeczpospo
litej”
12.50 — Spotkania z literatu
ra. kl. I lic. — Sofokles —
,. Antygona”
15.00 — W świeci« «ztuki, kL
I—IV lic.
16.20 — Program dnir — Tele-

OSTKB DYŻURY PEŁNIĄł

POGOTOWIE RATUNKOWE

J£3Z6t&

emeryto

16.25 — „Kwant” oraz film
„Świat, w którym żyjemy”

17.15 - Teleexpress
17 3C - „W szczerym polu
biały krzyż"
17.55 - Być
reporterem!
„Małgorzata
Niezabitow
ska i Tomasz Tomaszewski"
(cz. 2)
18.25 - Mag. katolicki
18.45 — Nowy ład gospodar
czy, azyli jak wykorzystać
szansę
19.00 — „Przygody rozbójrika Rumcajsa”
19 10 - „Teraz”
19.30 - Dziennik
2005 - „Glina 2 wyższych
sfer” (5) — ,-Wypadek w*
city”
21.00 - Studio Sport
21 10 - „Pegaz”
21.55 - „Wycieczka1- - re
portaż

22 40 - DT - Echa dnia

23.00 - J. angielski (33)
PROGRAM li
'
16.50 - J. rosyjski (3)
17.25 — „Skarby kultury poi
skiej” — film dokum.
18 00 - PANORAMA
18 30 - „Łódzkie Nekropolis”
19.00 — Mag. ,,102" — Krzy
sztof Zanussi
19.30 — Zielone Kino: „Przy
roda polska — łąka” —
film ptzyradniczy Joanny
Wierzbickiej
20 00 — Wielki sport. po pu
charach
21.00 - „Ekspres reoorterów"
21.30 - Panorama dnia
21.45 - Studio
teatralne
„Dwójki”: Hugo Clous —
„Piątek, dzień miłości'
23.20 - Komentarz dnia

W dniu 5 listopaaa o godz. 13 w kościele
Św. Bartłomieja w Gdańsku odbędzie się na
bożeństwo wr intencji poległych żołnierzy
3 BRYGADY „SZCZERBCA”
6 BRYGADY „TONKA” „KONARA”
7 BRYGADY „WILHELMA"

dr med. IRENA ŻUKOWSKA
specjalista ginekologii ł położnictwa

G-31090

że

dnia

28

ś. f p.

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 3 li
stopaaa 1989 r. o godz. 8.30 w paTafii Naj
świętszego Serca Jezusowego, ul. Mireckiego
3.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o
godz. 15 na cmentarzu Centralnym Srebrzysko.

W poniedziałek 6 listopada 1989 r. o godz.
18 w * kościele św. Katarzyny w Gdańsku od
prawiona zostanie msza św, za dusze umar
łych
ś. + p.

CZŁONKÓW GDAŃSKIEGO MĘSKIEGO
CHÓRU „MONIUSZKO"
'
■

rodzina.

Zarząd chóru.
G-92642

Z

głębokim talem zawiadamiamy, że w dniu
26 października 1989 r. w wieku 72 lat, zmarła
nasza kochane mama, teściowa, babcia i praDabcia

Wyrazy głębokiego współczucia

dr. Piotrowi Łjsmontowi
i-ey dvrektora Spółdi ielnj MiesAfanioweJ „Osie
dle Młodych”
w Gdansku-Oliwie — 1 powodu
śmierci .,

O J C Av

Msza św. odprawiona zostanie w dniu 3 li
stopada 1989 r. o godz. 10.30 w kościele NMP
w Gdyni.
Wyprowadzenie ,zwłok 1 kaplicy cmentarnej
na Witommie o godz. 12.

składają

Zarzad i pracownics Spółdzielni Wcszkaniowej „Osiedle Młodych” w Gaańsku•°llwłe-

I<-1*453

Pogrążona w smutku

STANISŁAW JAN ARGASINSK!
lat 7S
Żołnierz września 1939, wachmls*rz 27 Wołyńskiej
Dywizji VK, odznaczOT v medalem „Za wojnę ob
ronną 1939", Krzyżem «nrl! Krajowej 1 medalem
„Polska Swojemu Obrońcy”.
Pogrzeb odbędj.ie *ię dnia 2 11.1989 r.
o

godz. 12 na cmentarzu LostotVickirr.
Pogrążeni w smutku

____________

rodzina.
S-5992

Wszystkim, którzy dzielili z nami snuiek oka-,
zali dużo współczucia i se-ca szczególnie Księżom
z paraf.i św. Marcina w Sierakowicach, p-zeastawińelorr straży, delegacjom, krewnym, przyjacio
łom, znajomym którzy brali udział w uroi zystoaeiach pogrzebowych naszego ciiopiego męża, c.ca,
teścia 1 aziadka

Z głębokim żalem zawiadamiamy, *.e dnia 26
październik? 1989 r. przeżywszy 6C lat, zmarła

tona, *vn s rodziną
G-3269,

ś. f PSTEFANIA NIWCZYK

ś.

Pogrążona w smutku

Z żalem zawiadamiamy, ie 2* października 1989
r., zmarł nasz drogi mąż, olciec, dziadziuś

CZESŁAW KOŁTUŃSKI
łat 71

Msza św. ialobnja odprawiona zostanie 3
listopada 1989 r. o godz. 8.00.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o
godz. 13.30 na cmentarzu’Łostowice.

EWA PLASUŃ

Pogrążona w amutku

rodzina.
G-32648

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te 2f naździernlKa 1989 r. zmarła moja ukochana tona, nasza
mama

Msza św. żałobna odprawiona zostanie dnia
3 listonada 1989 r. o godz.. 7 w koś bele para
fialnym przy ul. Mickiewicza we Wrzeszczu.
Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia u
godz. 13 (piątek) na cmentarzu Centralnym
Srebrzyskn, o czym zawiadamiają pogrążeni w
głębokim smutku

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 4
listopaaa 1989 r. o godz. 9 w kościele _ Naj
świętszego Serca Jezuia w Gdańsku-1\rze?zczu. ul. Mirecki^go.
Pogrzeb tego samego dnia o godz. 12.30 na
cmentarzu Łostowice.
Pogrążoną w smutku

G-32024

rodzina.

.

G-32647

Kochanej Koleżance

dr med Leokcdii Ejsmont
głęboki«

wyrazy

wspuiczucia

koleżanki
Dzieci.

i koledzy

z

powodu

śmierci

MĘŻA
■kłada ją

II

Kliniki

Chorób
G-3202',

s domu Trypler

Msza św. żałobna odprawiona zostanie 3
listopada 1989 r. o godz. 10 w kościele w
Starzynie.
Pogrzeb odbędzie i.ę co mszy św. na miej
scowym cmentarzu.

Kol. kol. Danucie Srutarskiej, Irenie
Mostow’ak, Jadwidze Włoch
wyrazy głębokiego fwspółczucia z powodu zgonu

M ATK

Pogrążeni w głębokim smutku

składają;

mat ł dzieci.
G-32771

Zarząd. Rad* Nadzorcza, Rada Zakładoa-a, pop, związki zawodowe Jntograficz
nej Sp-ni Pracy „Fotoplastyka'1 w Sopo
cie oraz koleżanki i koledzy.
K-15398

Z głębokim talem zawiadamiamy, te w paździer
niku 1989 roku zmarł śmiercią tragiczną

rodzina-

p.

serdeczne podziękowania skiadi.ia:
żona, córki, zięciowie i wnuk*

z głębokim żalem zavrtadamiar-iy, że * dniu 30
października 1989 r. zmarła ukochana żona i mat
ka
i + P-

t

KONRADA DRWA

Msza św. żałobna odprawiona zostan.e 3
listopada 1989 r. o godz. 12 w kościele św.
Michała Archanioła na Oksywiu.
Pogrzeb tego samego dma o godz. 14 na
cmentarzu Witomińskim.
S-fiOW

% domu Domacbowska

G-32691

pogody:

Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej.
W czasie mszy poświęcone zostaną tablice epltafijne Oddziału
Rozpoznawczego
Komendanta
Okręgów
Wileńskiego i
Nowogródzkiego
oraz
Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego Ar
mii Krajowej.
Rodziny i koledzy.

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
października 1939 r. zasnęła w Panu

Z głębokim żalem zrnriadamlamy, że dnia 28.10.
1939 r„ zmarł dróg! mąż, ukochany ojciec, teść i
dziadek

KLARA MIEUŃSKA

sjn. siostrv 1 brat z rodzinami.

prognoza

PROGRAM LOKALNY
5.30 — Studio Bałtyk, 13.05 —
Po zachodniej stronie życia —
aud. M. Prucińskiej o Uniwer
sykacie III Wieku, 16.00 -17.15 —
Gdańsk zaprasza
— Nowe książki — felieton k.
Radowicza
— Teatr Ekspresji — rep. G.
Antoniewicz
— Magazyn „Bartu”

I Telewizja 1

II Klinika Chirurgii Og., III
Klinika Chorób Wewn
/MG
Gdańsk ui. Kieturakisa 1; Odeział Chorób
Oczu
Szpital
MiejSKi Gdańsk-Za6pa, ul. 30lecia PRL nr »0.

/

z domu Jerozolimska
przeżywszy lat 49

^

APTEKI
Gdańsk, ul. Podwale Staro
miejskie 89—9«, uL Jaskółcza
16, Gdańsk-Wrzesacz, ul. Grun
waldzka 38-32
Gdrńsk-Oliwa,
ul. Gospody 2, Gdańsk-Ptzymorze, uL Obrońców Wybrze
ża 2. Sopot, ul Grunwaldzka
64; Gdynia,
ul. Śląska 42; ul
Starowiejska 84.

MARIA WAŁKOWSKA

Pogrzeb odbędzie się w dniu 3.11.1989 r. o
godz. 15 na cmentarzu Komunalnym św. Igna
cego w Oruni.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

kochany

lat 32

*. + p.
pracownicy

rPMźiarijl

Rybacka

6.28, 13.00, 21 U0.

0-32791
«ostra 1 bracia z rodzinami.
________
________G-32772

lat 62

JÓZEFA ŁASZCZEWSKA

składają

Spo*kanie
7
.uczniami
szkoły
zawodowej w Gdań
sku. Pogadanka nt. szkoluicłwa
zawodowego w ZSPR. Proj. fil
mu fab., Gomec, g. 10; Pro
gram tematyczny dla studen
tów' filologii rosyjskiej Uni
wersytetu Gdańskiego, g. 16

Gdańsk-WrzefiCL, aL Zwycię
stwa <1
— czynu» całą dobę
— wypadki — 999
i — ni-głe rsehorowaala 1 prze
Vf'ozy
chorych
teL
82-29-29
K-äs-24, 41-19-09
Ambułatoriuhi
chirurgiczne
czynne całą dobę
/ Laryngolog przyjmuj« w dni
powszednie w g 39—7.30.
w
w woj. gdańskim
soboty robocze 17.39—7.3*
w
RUMIA, Aurora, Podejrzany, wclne soooty niedziele 1 świę
ta — całą dobę
USA, od 15 1.
WEJHEROWO, Sv.it, Rambo,
— atomatolo v dni powszed
USA, od 15 1.
nie — wg. 19.3o—7,3* sobory
PRUSZCZ. KTakus,
Jak te
pobocze w g
w woisię robi w Cnicago, USA, od ne soboty, niedziela ł uwtęta
18 1.
— całą dobę
Ikar, Penelopy, poi., od II 1.,
Gdańsk-Zaspa,
ut
39-lecla
g 17, 19.30
PRL 5P czyun»
całę
dobę
TCZEW, Wisła, Konsul, poi., tel 999
od 15 l.;1 Wall Street, USA, od
— wypadki, nag*» zacnoro15 1.
wania t przewozy choryeh tel
GNIEW, Pionier, Pół żartem, 47-82-51 cent.-. 56-46-15 wew 30«
pół serio, USA., ca 12 l.j Wyz
«09. 500
na wcv zła. USA. oa Is 1.
Ambulatorium
chirurgiczne
JASTARNIA Żeglarz, Cnristl ezynne całą dobę
ne, USA- od M i
Podstacja pogotowia rałunko
KARTUZY, RaszuD, Super wego Gdańsk-Ollwa, uL Grün«
man HI. USA. od 12 lfc Ktoko waldzka 571
dyl Dunde* austr.. od 12 1.
— nagłe zaehorowanl* 1 prze
KOŚCIERZYNA, Rusałka, Je wozy chorych — w wolne so
nieć Europy, poi., od 15 1.; Cho boty. niedziele t śwlęń. cała
ra z miłości, franc., od 15 1.
d*be. w pozostałe dr»i w g. 15
NADOLE, Megawat,
Rozkaz • 7.30 tel. ’.2-31-32 S**-00-70
027 koreań., od 15 1.
Sopot, al. Niepońległeścl 779
PEI PLIN, Witrz, ca, Szczęśli
— czynne cah dobę
wa trzynastka, chiń . od 12 1.;
— wypadki 999
— inne 51-24-65
Obcy, decydujące starcie, USA,
WYJAZDOWA pomoc
lbod ir i.
g.
PUCK, Mewa, Wirujący seks, KA RZY SPECJALISTÓW
to—20. t«L P6-54-5S.
USA. od 15 1.
STAROGARD, Sokół, W imię
Kl*b Abstynentów
przyjaźni, fr., od 18 1.
zaprasca
CVc'«rz przestać płćT Zgłoś
w woj. elbląskim
sie
do Klubu Abstvr en ów
„Jantar’* w Gdańsku, ul. Łą
EI.BLĄO, Syrena, Rybka zwa kowa 55
Klub czynny
co
na Wandą ang., od 15 1., g. dziennie (róy-nież w soboty
16. 18. 20
niedzl-ńej w g 8--20
Swiatowit. Elektronicznv mor
Telefoniczna Poradnia
derca. USA, od 15 1., g.' 15.45;
Językowa UG
Czarownice z Eastwick, USA,
Porady
z
zakresu
Jez-vka
od 18 1., g. 17.45. 20
polskiego
codziennie
(t~ócz
O PFF zastrzega sobie możli niedziel 1 św.at) w godz. IS
wość zmiany repertuaru.
IS. TeL 41-15-15

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

WALDEMAR HAJDUK

RYSZARD SKOCZEŃ

ŻONY i BRATOWEJ

GDANSK, Leningrad, Lawa,
poi. 3d 15 1., g. 10, 12.30; Wall
Street. USA od 15 L, g. 16.30;
Seks na telefon USA, od 18 1.,
g. 19
Kameralne, Krótki' film o nv.
łoścl, poi,,
od 15 1., g. 15.30;
Chora z miłości, fr., od 15 1.,
g. 17.15, 19.30
Żak, Proj. wid., g. 10. 11.45,
13.30 (sensacyjne), g. 1F.15 (hor
rory)
'
NOWY PORT, 1 Maja, Kaczo1Howard,
USa., od 15 1., g. 16;
Czarownice z Eastwick,
USA,
od 18 1., g. 18, 20
WRZESZCZ, Bajka, Harry i
Hendersonowie, USA, od 12 1.,
g. 12, 14; Sztuka kochania, poi.,
od 15 1., g. 10. 16, 18, 20
Znicz, Commando, USA, od 15
1., g. 16; Ostatni dzwonek., poi.,
od 15 1., g. 18; Nico, USA, od
18 1. g. 20
Zawisza, Harry Angel, USA,
od 18 1., g. 17; Mafia w blasku
prawa, radź., od 1» 1., g. 19
SOPOT, Bałtyk, 300
mil do
nieba, po* od lb 1., g. 15, 17;
Wirujący seks, USA, od 15 1.,
g- i?
Polonia,
SzKlana pułapka,
USA, od 18 1., g. 15, 17.30. 20
GDYNIA, Warszawa, Szklana
pułapka. USA. -td 18 L, g.- 10,
12.30 15, 17.30; Czerwona gorącz
ka. USA,
od 18 1.,
g. 20 (s.
przeaprem.)
Atlantic Nocne
gry, USA,
od l? 1., g. 15 (17, 19.30 seanse
zamkn.)
Goplana, Wielka
przygoda
psa Benjiego, USA, g. 15; Lu
dzie koty, USA, od 18 L, g. 17,
19
OBŁUZE,
Marvnarz,
Złote
dziecko, USA od 12 1., g 15.30;
Wpłvw Księżyca, USA, od 15 1.,
g. 17.15, 19.IŁ

składają

Vt dniu
syn, brat

I Radio 1

~W fcDBSK!'

W.itfc. «L Dh»l 38

i. f p.

i. t p.

oraz Władysławowi Plasuniowi
prezesowi Zarządu Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Pucku.
Wyrazy głębokiego wsDÓłczucia * powodu śm.erci

*

Pogrążona w smutku

EWY PLASUN

G-32700

Z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 27
października 1989 r„ zmarł tragicznie mój uko
chany mąż, nasz ojciec, teść i cziadek

rodzina.
Q-32830

wiceprezesowi Gminnej
Chłopska” w Pucku

■

I Kin*

serdeczne wyrazy współczucia składają
dyrekcja, organizacje społeczne 1 pracow
nicy BPBBO ,.Miastoprojekt-Gdańsk”.
________________________
____________ K-13496

lat 17
zmarł tragicznie

składają
W dniu 27.10,1989 r.
mąż, ojciec i dziadek

i

POM RAPZIBCKMJ
tiATTK* I KUf/rCES

BERNADETTY WNUK-LIPIŃSKIEJ

MARIUSZA GUSTĘ

lat 60

Co.gdzie,kiedy i

Rodzinie Zmarłej
wanej pracownicy

*. t P-

Pogrążona w smutku

dyrekcja oraz pracownicy ZPDz. „Fala”.
K-15547

działu Rozpoznawczego Ko
menoanta Okręgu Wileń
skiego i Nowogródzkiego
oraz Ośrodka Mobilizacyj
nego Okręgu Wileńskiego
AK.

Pogrążeni w smutku, z głębokim
żalem zawia
damiamy, że dnia 29 października 1989 r„ Pan
powołał do siebie naszego ukochanego syna i brata
i

EDMUND MAZEPA

Rodzinie Zmarłej wyrazy szczerego współczucia
składają
dyrekcja oraz pracownicy ZPDz. „Fala”.

Clive Hairis
będzie przej
mował chorych 8 listopada or.
w godz. 6—15 w kościele oo
Redemptorystów
w
Gdyni
przy ul. Portowej 2. Bezpiatne karty wstępu
wydawane
będą 4 bm. w godz 14—r7 w
tym s«mym kościele.
ZOSTAĆ ratownikiem
ZW WOPR w GdańsKU mfor
muje, że egzanvn KwalifiKacyjny na stopień
ratownika
wodnego odbędzie się 5 bm.
0 godr. 17 w
pływalni Stu
dium Wychowania Fizycznego
PG przy al. Zwycięstwa
12.
Należy przedłożyć
książeczkę
ratownika młodszego.
Infor
macje w WOPR pizy ul. Aksa
mitnej 4,' tel: 31-12-74
BEZ PPĄDU
Dziś w godz. 18—15 przerwy
w dostawie energy elektrycz
nej nastąpią przy 'ul, Kurpmskiego 10, 11. 12, 13, 14, 15 i
17 w Gdańsku, a jutro — przy
ulicach:
Kotwiczników.
Powrożniczej, Ogarnej' (od Ław
niczej do.- Powroźniczej). Dłu
gi Targ (od Ławniczej do Powrożniczej i on Kuśnierskiej
do Fończoszników). Pończoszników, MieszczańsKiej. Podob
ne przerwy dotyczą ulic: Po
lanki. Tetmajera. Wita Stwo
sza, Oikana, Grottgera, Jasia
1 Małgosy
Kubusia Puchatna
i Łanowej.
ak.

W US W
Dyżury of .cerów Wojewódz
kiego Urzędu Spraw Wewnetiz
nyeh w Gdańsku — telefon
39-53-33 lub
39-5i-66' W godz.
8—20 mjr J.
Kania, w godz.
20—i s Adamowicz

dr HENRYK ROSTEK
adiunkt Instytutu Pedagogiki Uwwersytetu Gdań
skiego, wybitnie uzdolniony młody uczony, autor
licznych publikacji z zakresu pedagogiki, łubiany
przez młodzież i współpracowników
Wyrazy współczucia Rodzinie składają
dyrekcją, pracownicy i studenci Instytu
tu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.
K-15530

Koleżance mgr Ewie Kolczak
wyrazy serdecznego współczucia z powodu nagłej
śmierci

i

OJCA

składają:
Rada, Zarząd, związki zawodowe oraz ko
leżanki i ko!»dzy z VISP „SZKLARZ

